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Sessió 24 de la CAECRIT

La sessió de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Trans-
parència (CAECRIT) s’obre a les tres de la tarda i cinc minuts. Presideix Marta Pascal i Cap-
devila, acompanyada de la vicepresidenta, Marina Bravo Sobrino; de la secretària, Magda 
Casamitjana i Aguilà, i del secretari en funcions, Gerard Gómez del Moral i Fuster. Assistei-
xen la Mesa el lletrat major i el lletrat Miquel Lluís Palomares Amat.

Hi són presents els diputats Antoni Balasch i Parisi, Violant Cervera i Gòdia, Ferran Civit 
i Martí, Lluís M. Corominas i Díaz, Jordi Cuminal i Roquet, Adriana Delgado i Herreros, Neus 
Lloveras i Massana, David Rodríguez i González i Jordi-Miquel Sendra Vellvè, pel G. P. de 
Junts pel Sí; Matías Alonso Ruiz, Susana Beltrán García, David Mejía Ayra i María Francisca 
Valle Fuentes, pel G. P. de Ciutadans; Esther Niubó Cidoncha i Eva Granados Galiano, pel 
G. P. Socialista; Albano Dante Fachin Pozzi i Joan Josep Nuet i Pujals, pel G. P. de Catalunya 
Sí que es Pot; Juan Milián Querol i Alberto Villagrasa Gil, pel G. P. del Partit Popular de Cata-
lunya, i Carles Riera Albert, pel G. P. de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent.

Assisteix a aquesta sessió el conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Trans-
parència, Raül Romeva i Rueda, acompanyat del secretari general, Aleix Villatoro i Oliver, i el 
director general de Cooperació al Desenvolupament, Manel Vila i Motlló.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA
1. Projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament de la Comissió de Garantia del Dret 

d’Accés a la Informació Pública (tram. 259-00001/11). Govern de la Generalitat. Debat i vota-
ció de l’informe de ponència (text presentat: BOPC 152, 65; esmenes: BOPC 214, 21).

2. Sessió informativa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucio-
nals i Transparència amb el conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparèn-
cia sobre el Pla anual de cooperació al desenvolupament 2017 (tram. 355-00065/11). Con-
seller del Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència. Sessió 
informativa.

3. Preguntes al Govern, a respondre oralment en comissió: 
3.1. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la traducció al castellà, 

l’anglès, el francès i l’alemany de les denominacions «Departament d’Afers Exteriors, Re-
lacions Institucionals i Transparència», «Secretaria d’Afers Exteriors i de la Unió Europea» i 
«conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència» (tram. 311-00006/11). 
Susana Beltrán García, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text presentat: 
BOPC 45, 20).

3.2. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les relacions institucio-
nals amb el Consell Federal de Suïssa (tram. 311-00132/11). Susana Beltrán García, del Grup 
Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text presentat: BOPC 99, 117).

3.3. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la visita i la comparei-
xença davant la Comissió d’Assumptes Internacionals del Parlament de l’Uruguai (tram. 311-
00133/11). Susana Beltrán García, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text 
presentat: BOPC 99, 118).

3.4. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els parlaments es-
trangers que han organitzat sessions per a parlar del futur polític de Catalunya (tram. 311-
00134/11). Susana Beltrán García, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text 
presentat: BOPC 99, 118).

3.5. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la divulgació del fu-
tur polític de Catalunya a les delegacions de la Generalitat a l’exterior (tram. 311-00135/11). 
Susana Beltrán García, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text presentat: 
BOPC 99, 119).

3.6. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el cost de la creació de 
la Delegació del Govern a Portugal (tram. 311-00339/11). Susana Beltrán García, del Grup 
Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text presentat: BOPC 217, 75).

3.7. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’import del lloguer de la 
seu de la Delegació del Govern a Portugal (tram. 311-00340/11). Susana Beltrán García, del 
Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text presentat: BOPC 217, 76).

3.8. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les sinergies amb el 
Govern de l’Estat amb relació a la creació de la Delegació del Govern a Portugal (tram. 311-
00341/11). Susana Beltrán García, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text 
presentat: BOPC 217, 76).
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3.9. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si es va convidar l’am-
baixada espanyola a l’acte d’inauguració de la Delegació del Govern a Portugal (tram. 311-
00342/11). Susana Beltrán García, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text 
presentat: BOPC 217, 77).

3.10. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les reunions amb re-
presentants del Govern de Portugal el 2016 (tram. 311-00343/11). Susana Beltrán García, del 
Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text presentat: BOPC 217, 77).

3.11. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les entrevistes que dia-
ris estrangers han fet al conseller d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència 
(tram. 311-00147/11). Susana Beltrán García, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substan-
ciació (text presentat: BOPC 111, 104).

3.12. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el pagament a diaris 
estrangers per les entrevistes al conseller d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Trans-
parència (tram. 311-00148/11). Susana Beltrán García, del Grup Parlamentari de Ciuta dans. 
Substanciació (text presentat: BOPC 111, 105).

3.13. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el compliment de la 
suspensió de l’article 37 de la Llei 16/2014, d’acció exterior i de relacions amb la Unió Euro-
pea, pel Tribunal Constitucional (tram. 311-00149/11). Susana Beltrán García, del Grup Par-
lamentari de Ciutadans. Substanciació (text presentat: BOPC 111, 105).

3.14. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els contactes del 
Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència amb el Ministeri 
d’Afers Exteriors, l’ambaixada o els consolats d’Espanya a França per a interessar-se per 
l’estat dels catalans desplaçats a Niça la nit del 14 de juliol de 2016 (tram. 311-00268/11). 
Susana Beltrán García, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text presentat: 
BOPC 198, 51).

3.15. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els contactes del 
Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència amb el Ministeri 
d’Afers Exteriors, l’ambaixada o els consolats d’Espanya a Turquia per a interessar-se per 
l’estat dels catalans desplaçats a aquest país durant l’intent de cop d’estat del 15 de juliol 
de 2016 (tram. 311-00269/11). Susana Beltrán García, del Grup Parlamentari de Ciutadans. 
Substanciació (text presentat: BOPC 198, 51).

3.16. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la renovació de l’acord 
amb Independent Diplomat el 2016 (tram. 311-00331/11). Susana Beltrán García, del Grup 
Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text presentat: BOPC 217, 71).

3.17. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la intenció de renovar 
el contracte amb Independent Diplomat el 2017 (tram. 311-00332/11). Susana Beltrán Gar-
cía, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text presentat: BOPC 217, 72).

3.18. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la renovació de l’acord 
entre Independent Diplomat i la Delegació del Govern als Estats Units d’Amèrica el 2016 
(tram. 311-00333/11). Susana Beltrán García, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substan-
ciació (text presentat: BOPC 217, 72).

3.19. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la previsió de la Dele-
gació del Govern als Estats Units d’Amèrica de renovar el contracte a Independent Diplomat 
el 2017 (tram. 311-00334/11). Susana Beltrán García, del Grup Parlamentari de Ciutadans. 
Substanciació (text presentat: BOPC 217, 73).

3.20. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la raó per la qual es 
va subscriure un acord específic entre la Delegació del Govern als Estats Units d’Amèrica i 
Independent Diplomat (tram. 311-00335/11). Susana Beltrán García, del Grup Parlamentari 
de Ciutadans. Substanciació (text presentat: BOPC 217, 73).

3.21. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’activitat que fa In-
dependent Diplomat per a la Delegació del Govern als Estats Units d’Amèrica (tram. 311-
00336/11). Susana Beltrán García, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text 
presentat: BOPC 217, 74).

3.22. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els beneficis de l’acord 
amb Independent Diplomat per als ciutadans contraris al procés secessionista o a un refe-
rèndum d’autodeterminació (tram. 311-00337/11). Susana Beltrán García, del Grup Parla-
mentari de Ciutadans. Substanciació (text presentat: BOPC 217, 74).
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3.23. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la subscripció 
d’acords específics entre Independent Diplomat i altres delegacions del Govern a l’estranger 
(tram. 311-00338/11). Susana Beltrán García, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substan-
ciació (text presentat: BOPC 217, 75).

3.24. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la resposta de l’Alt Co-
missionat de l’ONU per als Drets Humans a la carta del director general d’Afers Multilaterals i 
Europeus (tram. 311-00477/11). Susana Beltrán García, del Grup Parlamentari de Ciutadans. 
Substanciació (text presentat: BOPC 263, 63).

3.25. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la resposta del res-
ponsable de l’Alt Comissionat de l’ONU per als Drets Humans per a Amèrica, Europa i Àsia 
Central a la carta del director general d’Afers Multilaterals i Europeus (tram. 311-00478/11). 
Susana Beltrán García, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text presentat: 
BOPC 263, 64).

3.26. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la resposta del Co-
missionat per als Drets Humans del Consell d’Europa a la carta del director general d’Afers 
Multilaterals i Europeus (tram. 311-00479/11). Susana Beltrán García, del Grup Parlamentari 
de Ciutadans. Substanciació (text presentat: BOPC 263, 64).

3.27. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el compliment del 
principi de lleialtat institucional i la desconsideració a la República Francesa (tram. 311-
00501/11). Susana Beltrán García, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text 
presentat: BOPC 269, 74).

3.28. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les al·lusions a Mòna-
co en les resolucions aprovades en el debat de política general del 5 i 6 d’octubre de 2016 
i la resposta del Govern de Mònaco (tram. 311-00552/11). Susana Beltrán García, del Grup 
Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text presentat: BOPC 282, 94).

3.29. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les al·lusions al dret 
d’autodeterminació de la Catalunya del Nord en les resolucions aprovades en el debat de 
política general dels dies 5 i 6 d’octubre de 2016 i la resposta del Govern de França (tram. 
311-00553/11). Susana Beltrán García, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació 
(text presentat: BOPC 282, 95).

3.30. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les al·lusions a An-
dorra com a paradís fiscal en les resolucions aprovades en el debat de política general dels 
dies 5 i 6 d’octubre de 2016 i la resposta del Govern d’Andorra (tram. 311-00554/11). Susana 
Beltrán García, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text presentat: BOPC 
282, 96).

3.31. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les preguntes dels pe-
riodistes que estaven a la sessió de treball del Consell de la Diplomàcia Pública de Catalunya 
amb corresponsals estrangers (tram. 311-00136/11). Susana Beltrán García, del Grup Parla-
mentari de Ciutadans. Substanciació (text presentat: BOPC 99, 119).

3.32. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les funcions del con-
sell consultiu que assessorarà el Diplocat (tram. 311-00560/11). David Mejía Ayra, del Grup 
Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text presentat: BOPC 282, 97).

3.33. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els requisits per a no-
menar els membres del consell consultiu que assessorarà el Diplocat (tram. 311-00561/11). 
David Mejía Ayra, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text presentat: BOPC 
282, 98).

3.34. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els mèrits per a no-
menar els membres del consell consultiu que assessorarà el Diplocat (tram. 311-00562/11). 
David Mejía Ayra, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text presentat: BOPC 
282, 98).

3.35. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’avaluació de les ac-
tivitats del consell consultiu que assessorarà el Diplocat (tram. 311-00563/11). David Mejía 
Ayra, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text presentat: BOPC 282, 99).

3.36. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la publicitat de 
les agendes dels membres del consell consultiu que assessorarà el Diplocat (tram. 311-
00564/11). David Mejía Ayra, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text pre-
sentat: BOPC 282, 99).
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3.37. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les partides pressu-
postàries que inclouran les despeses dels membres del consell consultiu que assessorarà el 
Diplocat (tram. 311-00565/11). David Mejía Ayra, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Subs-
tanciació (text presentat: BOPC 282, 100).

3.38. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures de Diplo-
cat per a adaptar-se a la sentència del Tribunal Constitucional sobre la Llei 16/2014, d’acció 
exterior i de relacions amb la Unió Europea (tram. 311-00679/11). Susana Beltrán García, del 
Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text presentat: BOPC 353, 55).

La presidenta

Bé, molt bona tarda. Comencem aquesta sessió de la Comissió d’Acció Exterior, Co
operació, Relacions Institucionals i Transparència.

Avui tenim un ordre del dia bastant carregat, per tant, passem a la idea. No sé si els 
grups teniu alguna substitució per comunicar. (Pausa.) El Grup de Ciutadans?

Susana Beltrán García

Per part de Ciutadans, Matías Alonso és substituït per la María Valle.

La presidenta

El Grup Socialista?

Esther Niubó Cidoncha

Sí; la diputada Eva Granados substitueix el diputat Ferran Pedret.

La presidenta

I per part del Grup de Junts pel Sí?

Jordi-Miquel Sendra Vellvè

Sí; el diputat Gerard Gómez substitueix la secretària Magda Casamitjana, el diputat 
Cuminal substitueix la diputada Figueras i el diputat Corominas substitueix el diputat Tu
rull.

La presidenta

Moltes gràcies.

Projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament de la Comissió de 
Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública

259-00001/11

Doncs, passem, sense més, al primer punt de l’ordre del dia, que és el Projecte de 
decret pel qual s’aprova el Reglament de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la 
Informació Pública. Tenim un seguit de votacions. Vam enviar..., el lletrat ja en va en
viar, el guió.

Si us sembla, ho faríem de la següent manera: primer votaríem les esmenes trans
accionades per la ponència, que serien en bloc; després votaríem les esmenes recoma
nades per la ponència, també en bloc, i pel que fa a les esmenes no recomanades, si us 
sembla, a cada grup parlamentari us deixo un torn, si és que el voleu utilitzar, per expli
car el sentit del vot o si algú vol demanar alguna votació separada en cada punt, i ani
ríem fent les votacions. Tampoc n’hi ha tantes, per tant, les podem anar agrupant en la 
mesura que els sigui més còmode.

Per tant, passaríem al primer bloc de votacions, les esmenes transaccionades per la 
ponència, que a efectes de transparència, doncs, les cito: esmenes 1, 9, 10 i 11; 14, 15, 16 
i 17; 22, 23, 24 i 25; 26, 27, 28 i 29; 31, 32 i 33; 35, 36 i 37; 40, 41 i 42; 55 i 56, i 57. Per 
tant, votaríem tot aquest bloc.

Per tant, vots a favor?
Unanimitat. Per tant, quedarien aprovades.
Les esmenes recomanades per la ponència, per tant, serien les números 43, 44, 45 i 

46; 49, 50 i 51; 52, 53 i 54, i 65.
Per tant, vots a favor?
També per unanimitat. Per tant, també quedarien aprovades.
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I ara ja sí, les esmenes no recomanades. Per part del Grup Parlamentari de Ciuta
dans, són les esmenes 39, 61 i 64. No sé si vol prendre la paraula el Grup de Ciutadans, 
la diputada Bravo?

Marina Bravo Sobrino

Sí, bueno, únicamente comentarlas para que nadie tenga que ir a buscarlas.
La 39 es una que hacía referencia a que, cuando había silencio administrativo, se pu

diera reclamar sin un límite de plazo concreto, porque, si no, la persona que reclamaba 
habitualmente, pues, no tenía la referencia de la fecha a partir de la cual contaba el si
lencio administrativo. Aunque esta ya quedaba mejorada con la número 40, que ya ha
bíamos transaccionado con otros partidos.

Y la 61 y la 64 son las que hacían referencia a que tuvieran una mayor independen
cia económica para que asignara a la GAIP un presupuesto diferenciado dentro de los 
presupuestos de la Generalitat. Con la 61 y la 64 ocurre lo mismo que con la 39, y po
drían ser sustituidas, también, por la 59 y 62 de los socialistas, o 60 y 63 de Catalunya 
Sí que es Pot.

La presidenta

Perfecte. Per tant, podem fer aquesta...? (Eva Granados Galiano demana per parlar.) 
Sí, diputada Granados?

Eva Granados Galiano

Sí, presidenta. Jo li demanaria alguna votació separada d’algunes esmenes d’alguns 
grups. Si comencem ara per Ciutadans, si podríem fer la 64 separada de la 39 i la 61.

La presidenta

Doncs, si la resta de grups... (Lluís M. Corominas i Díaz demana per parlar.) Diputat 
Corominas?

Lluís M. Corominas i Díaz

Sí, presidenta. A veure, per aclarir aquesta votació, que potser facilitarà les coses. 
Nosaltres estaríem disposats a donar suport a que hi hagués un apartat del pressupost 
que contemplés la partida de la GAIP. Per tant, les esmenes afectades serien de la 59 a 
la 64, amb diferents redactats. El que demanaria..., si la resta de grups confien en que el 
lletrat els faci una proposta al respecte, com ho veurien?

Marina Bravo Sobrino

Sería una transacción de 61 y 64 nuestras con la 59, 62...

Lluís M. Corominas i Díaz

Les 59, 61 i 62, sí. De la 59 a la 64 són les afectades, el que passa és que amb dife
rents redactats. Bàsicament és introduir la partida i que hi hagi la garantia de que tin
guin els recursos suficients i que puguin tenir el suport del departament. (Veus de fons.) 
Són la 59, la 64..., però un moment, que t’ho dic segur, perquè... (Pausa.) Si poguéssim 
fer lectura de la 62... La 62, un moment... (Pausa.)

Marina Bravo Sobrino

Pero, entonces, ¿no tenemos el texto que votaríamos? ¿Quedaría pendiente de con
firmarlo después?

Lluís M. Corominas i Díaz

El problema és si entenem que alguna d’aquestes és contradictòria amb les mateixes 
de la 59 a la 64; jo entenc que no. Aquí bàsicament és que hi hagi una partida que doni...

Marina Bravo Sobrino

Sí, sí, exacte.

Lluís M. Corominas i Díaz

...diferenciada i que hi hagi el suport del departament, que hi estem d’acord.

Marina Bravo Sobrino

Sí, sí. Ens quedem amb les seves, cap problema. Retirem les nostres, si voleu. No sé 
si es poden retirar... De fet, les podem retirar totes tres, perquè la 39 també queda co
berta amb la 40.
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La presidenta

Per tant, la transacció... El Grup de Ciutadans retira la 39, la 61 i la 64. (Veus de fons.) 
Les tres. I el Grup Socialista, pel que fa a la... D’acord, li dono la paraula a la senyora 
Granados, doncs.

Eva Granados Galiano

Sí, seguint..., bé, la nova aportació que fa el senyor Corominas de poder transaccio
nar aquestes 59 i 62, que van en el sentit, per una banda, de reserva material del Par
lament pel que fa a la independència de l’òrgan, i per l’altra, el tema del pressupost i el 
recolzament per part dels serveis centrals o els serveis del departament corresponent. 
És la defensa que jo faria d’aquesta esmena, i veient que el grup majoritari hi donarà su
port, també fem confiança al lletrat perquè pugui ferne una redacció, i segur que n’es
tarem tots satisfets i satisfetes.

La presidenta

Perfecte. Al lletrat se li gira feina (la presidenta riu), per tant... (Albano Dante Fachin 
Pozzi demana per parlar.) El senyor Dante Fachin?

Albano Dante Fachin Pozzi

Bé, com deia la diputada Granados, en el nostre cas la 60 i la 63 també serien objec
te d’aquesta transacció. No sé si..., de fet, són idèntiques. (Veus de fons.) Bé, hi ha una 
supressió...

La presidenta

D’acord, correcte. Per tant, això queda..., 39, 61 i 64; 59, 62; 60 i 63: el lletrat ens en 
farà una proposta de transacció i, per tant, ja retiraríem la resta d’esmenes. És correcte? 
(Pausa.) D’acord.

I pel que fa al senyor Albano Dante Fachin, la resta d’esmenes que té, no sé si vol 
demanar alguna votació...? Algun grup vol demanar algun tipus de votació separada? 
(Pausa.) No? (Veus de fons.) 58?

Per tant, passem a votar... (Eva Granados Galiano demana per parlar.) Sí, senyora 
Granados?

Eva Granados Galiano

Les que han estat retirades de Catalunya Sí que es Pot, pot tornarles a dir?

La presidenta

Són la 60 i la 63.

Eva Granados Galiano

La 60 i la 63. En aquest cas, nosaltres demanaríem votació separada també de la 8 i 
la 48 per una banda, i la resta...

La presidenta

8 i 48 juntes, i la resta...

Eva Granados Galiano

8 i 48 poden anar juntes, i la resta, juntes, també.

La presidenta

8 i 48 serà un bloc; 58 en serà un altre, i 4 i 18, un altre.
Per tant, passem a la votació de les esmenes 8 i 48.
Vots a favor?
Tres vots a favor.
Vots en contra?
Deu.
Abstencions?
Set.
Per tant, queden rebutjades.
Passem a la votació de l’esmena 58. Per tant, passem a la votació.
Vots a favor?
Quatre.
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Vots en contra?
Onze.
Abstencions?
Quatre.
Per tant, també queda rebutjada.
I passem a la votació de les esmenes 4 i 18.
Vots a favor?
Cinc.
Vots en contra?
Deu.
Abstencions?
Cinc.
Per tant, també queden rebutjades.
I l’últim paquet d’esmenes, per part del Grup Parlamentari Popular: números 2, 3, 5, 

6, 7, 12, 13, 19, 20, 21, 30, 34, 38 i 47. Ho podem votar tot en bloc o...? (Pausa.) No, se
nyora Granados? Vostè dirà.

Eva Granados Galiano

Disculpinme, eh?, però per una banda demanaríem votació separada de la 2 i la 7, 
en un paquet; la 12 i la 13 per una altra, i la resta.

La presidenta

Perfecte. Algun altre grup? No? (Pausa.)
Doncs, passem a la votació.
Esmenes 2 i 7.
Vots a favor?
Dos.
Vots en contra?
Onze.
Abstencions?
Set.
Per tant, queden rebutjades.
Les esmenes 12 i 13.
Vots a favor?
Dos.
Vots en contra?
Tretze.
Abstencions?
Cinc.
Per tant, també queden rebutjades.
I la resta d’esmenes.
Vots a favor?
Quatre.
Vots en contra?
Onze.
Abstencions?
Set.
Per tant, també queden rebutjades.
(Lluís M. Corominas i Díaz demana per parlar.)
Senyor Corominas?

Lluís M. Corominas i Díaz

Ja hem acabat les votacions ordinàries, que crec que sí, senyora presidenta... Respecte 
a la vinculació o no, els he fet arribar un correu, perquè hi ha una part que, de fet, no hi 
vam agafar del suggeriment de la mateixa GAIP, sinó que el vam canviar, que és tot allò 
que fa referència a la publicitat activa, que, de fet, amplia competències, estava en la línia 
aquella..., al límit, perquè això és un reglament, no és una llei, i la GAIP té una funció 
bàsicament de dret d’accés a la informació, no pas de regulació de la publicitat activa.

Tot i això, estàvem d’acord en el redactat que s’hi havia fet, sempre que no enten
guem que sigui vinculant perquè n’afecta la independència, perquè de fet no n’afecta la 
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independència. Per tant, nosaltres suggeríem –i per això hem demanat una ampliació 
del criteri del lletrat, que ens ha respost– que es mantingués tal qual, però que anés com 
a recomanada però no vinculant. I, per tant, per què? Perquè no afecta la independència 
de l’òrgan el fet que recollim aquesta possibilitat de renúncia en cas de publicitat activa, 
de falta de publicitat activa, en aquest cas.

I, per tant, suggeriríem que, si tothom hi està d’acord, votéssim en bloc totes les que 
ens va enviar el lletrat com a esmenes que figurarien en el bloc de les que sí que afecten 
la vinculació, i les que no afecten la vinculació; per tant, que votaríem el criteri que ens 
va enviar el lletrat, excepte aquesta en concret, que entenem que s’hauria de situar en el 
bloc que no n’afecta la independència, que són de la 22 a la 25 i les derivades.

Si no és així, demanarem votació separada d’això. D’acord? És molt embolicat? (Re-
mor de veus.)

Marina Bravo Sobrino

Si entiendo bien, dicen que votarían a favor si no es de obligado cumplimiento.

Lluís M. Corominas i Díaz

No, no. L’informe, d’acord amb el que estableix la Llei de transparència... (Veus de 
fons.) Hem de determinar..., nosaltres, la comissió, hem de determinar què, del que tras
lladem al Govern, n’afecta la independència i què no, i allò que n’afecta la independèn
cia és vinculant per al Govern, i allò que no n’afecta la independència no és vinculant 
per al Govern. (Veus de fons.) Mana? (Veus de fons.) Això ho diu la llei, sí. Això ho diu 
la llei..., ho diu la Llei de transparència.

Llavors, com que això és un criteri que ha de fixar la comissió, en aquell primer do
cument, que ningú va respondre excepte jo..., no, ho dic perquè en tot cas no és que hi 
hagués un criteri en contra d’uns i els altres, sinó que era un document que ens va lliurar 
el lletrat juntament amb aquest sentit de les votacions, i potser no tots ens ho vam acabar 
de mirar. Sí que és cert que aquesta en concret, que ja ampliava un àmbit que dèiem que 
estava a la ratlla quan en vam parlar en comissió, entenem que no n’afecta la indepen
dència, perquè el que regula no és la independència de l’organisme, sinó què ha de fer un 
ciutadà o què pot fer un ciutadà en cas que no hi hagi una previsió d’una publicitat acti
va determinada amb una administració o amb algú obligat per la Llei de transparència.

Això no manlleva cap dret dels ciutadans, perquè evidentment tenen els mateixos ho po
sem o no ho posem, perquè això és un reglament, i, per tant, amb el Reglament ara no can
viarem els criteris de la llei, encara que volguéssim. Ara, sí que és cert que, a l’hora d’en
viar les recomanacions al Govern, dir que és vinculant perquè n’afecta la independència 
o dir que no és vinculant perquè no n’afecta la independència, doncs, sí que, al Govern, 
l’afectarà d’una manera o d’una altra.

Llavors, dintre que hi ha tot un bloc que no són vinculants, nosaltres creiem que 
aquesta hauria d’estar aquí, per això hem demanat un aclariment al mateix lletrat, que ens 
ha contestat just abans d’aquesta ponència. I, potser, demanarli al lletrat, perquè és un 
tema una mica embolicat, quin és el seu criteri.

El lletrat major

No, a veure, una mica per intentar aclarir això. La llei sí que ho diu, quan parla de la 
intervenció que té el Parlament en aquest cas: diu que el Parlament ha d’aprovar les reco
manacions i llavors –això ho diu a l’article 41 de la Llei de transparència– diu: «Les re
comanacions relatives a la garantia de la independència orgànica i funcional de la comis
sió són vinculants per al Govern.» És a dir, de les recomanacions que s’han aprovat avui, 
aquelles que el mateix Parlament, en aquest cas la comissió, entengués que afecten la in
dependència orgànica i funcional haurien de fer constar que són vinculants i que, per tant, 
les ha de seguir el Govern, perquè les altres en principi són recomanacions, no?

Aleshores... (Veus de fons.) No, bé, ho dic perquè..., volia acabar, diguemne, només 
comentant que, quan vam fer l’última reunió de ponències, es va quedar que jo faria una 
anàlisi de les situacions, i jo vaig incloure aquestes que deia ara el diputat, el vicepresident 
primer, dintre del que podrien ser vinculants, tot i que és veritat que amb una interpretació 
molt àmplia i molt generosa del que podria ser la «independència orgànica i funcional».

Però en aquest cas també és cert –i això pot generar..., hi ha un debat, diguemne, 
un marge d’apreciació, en aquest sentit– que, en aquest cas concret, es tractava de donar 
una competència a la comissió, que és el tema de les possibles reclamacions per trans
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parència, no pel dret d’accés a la informació pública, que, de fet, la llei no la hi dona; 
és a dir, la llei regula les funcions de la comissió vinculades amb el que és l’exercici del 
dret d’accés, no amb els temes de publicitat activa.

Aleshores, la recomanació introdueix aquest tema perquè en ponència es va acordar 
que es donés aquesta competència, el que passa és que considerar que és vinculant, des 
del punt de vista del que diu la llei, genera dubtes, i jo crec que el vicepresident el que 
estava era, precisament, exposant això, no?: que d’alguna forma, diguemne, d’aquesta 
manera hi hauria un problema, en aquest sentit.

Aleshores, hi ha hagut una consulta que ell ha enviat aquest matí –potser..., no sé si 
vosaltres l’heu pogut llegir–, que jo l’he contestada dient que, bé, certament podia ori
ginar un debat, aquesta qüestió, i que, per tant, es podria entendre que aquí estaríem 
potser fora del que és el que la llei marca com a «independència orgànica i funcional» 
pròpiament dita, que afecta més el funcionament de la comissió, no el que són les deter
minacions en... tenint en compte, sobretot, que la llei no li dona aquesta competència, 
no? Aleshores, aquest seria una mica el tema.

Marina Bravo Sobrino

Claro, pero en el informe de los servicios jurídicos, en el informe que ha redactado, 
sí aparece como que debería ser vinculante.

El lletrat major

No, no, si l’informe el vaig fer jo, és a dir... (Rialles.)

Marina Bravo Sobrino

Sí, sí, per això, per això.

El lletrat major

No, no; vaig ferlo en compliment de l’encàrrec que em va fer... El que és veritat és 
que, a veure, al no haverhi un criteri clar i precís, perquè la referència que fa la llei 
és molt genèrica, vaig fer una interpretació, diguemne, molt benèvola del concepte. 
Després, clar, hi ha hagut un membre de la ponència que hi ha plantejat una observa
ció i jo entenc, clar, que sí, que efectivament és una opinió que es pot, d’alguna ma
nera, discutir, i és el que ell ha sotmès aquí a daixò, no?, i que d’alguna forma, doncs, 
clar, s’hauria de resoldre.

(Eva Granados Galiano demana per parlar.)

La presidenta

Sí, diputada Granados.

Eva Granados Galiano

Sí; aquests últims correus d’aquestes hores..., com que m’he incorporat a la ponència els 
darrers metres, substituint el meu company Ferran Pedret, no he seguit els correus, els he 
vist ara, dos minuts abans d’entrar a la comissió. Sí que vaig veure, perquè el lletrat em va 
fer arribar també el seu informe..., bé, amb el seu criteri jurídic sobre el que seria reserva o 
no d’aquesta independència, i, per tant, jo el vaig donar per bo.

Entenc que el criteri de la setmana passada del lletrat és vàlid i, per tant, aquesta vi
sió àmplia a l’hora de fer aquesta lectura a mi m’agradaria mantenirla i, per tant, entenc 
que aquest article també hauria de ser matèria de reserva i que el Govern el veiés com 
part de la seva obligació.

(Lluís M. Corominas i Díaz demana per parlar.)

La presidenta

Senyor Corominas?

Lluís M. Corominas i Díaz

Bé, jo entenc que de cara als grups que no donen suport al Govern sembli una cosa 
de Governoposició, això, però no és això. (Veus de fons.) Sí que ho sembla, sí. Sí que ho 
sembla, i més com ha anat la ponència, que, ho diré suau, però diguéssim que el dia que 
hi hem estat més hem estat dos membres a la ponència.

Per tant, tal com ha anat la ponència, entenc que ara segurament és l’últim lloc on 
hauríem de debatre això, perquè no ho hem debatut, aquest tema no s’ha debatut. Per 
tant, no és que quedéssim d’una determinada manera a nivell polític, perquè no hi hem 
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quedat, sinó que en vam demanar el criteri al lletrat, que ens fes un informe, i el mateix 
criteri era vàlid la setmana passada com el d’avui, que diu que també es pot interpre
tar de l’altra manera. Per què? Perquè tenim una errada inicial, que és que vam assumir 
–vam assumir– en la ponència, que això sí que ho vam debatre, que el que se’ns propo
sava per la mateixa GAIP en l’escrit que ens van presentar anava més enllà del que de
termina la llei, i que nosaltres en un reglament això no ho podem fer.

Per tant, el Govern, encara que li arribés això recomanat i vinculant, en té prou 
dient: «És que això no ho podeu fer.» Per què? Perquè ultrapassa la llei, claríssimament, 
i els que vam fer la llei sabem que això no es va incloure perquè no era motiu de la 
GAIP: la GAIP ha de fer dret d’accés; no ha de fer, en aquest sentit, transparència vin
culada a publicitat activa.

Però com que enteníem que era una manera de vehicular un buit que podia sorgir, 
encara que fos reglamentàriament, per això ens vam avenir a pactar..., que aquesta és 
una transaccionada, no és una esmena d’uns contra els altres, sinó que és una transac
cionada, sempre que, evidentment, doncs, el Govern pogués, en el seu moment, dispo
sarne en el redactat definitiu. Per tant, que aquesta vinculació..., a més a més, quina 
vinculació hi ha respecte a la independència? El fa menys independent el fet que hi hagi 
aquest redactat o no? El redactat de l’article 41 és clar: «Allò que afecta la independèn
cia de l’organisme.» Això no afecta la independència de l’organisme, de cap manera.

Per tant, no estem venent una cosa de Govern contra oposició, no us ho mireu així. 
Si estiguéssim en ponència en comptes d’estar en el tram final d’aquesta votació en co
missió, doncs, segurament el debat el podríem fer d’una manera més jurídica i menys 
política, i, de la part jurídica, clarament crec que convindríem –amb una certa tranquil
litat, si l’haguéssim tingut en comissió, que no l’hem tingut– que és un criteri jurídic. I a 
favor de què? De recomanarla, però que evidentment no és un criteri vinculant perquè 
no afecta la independència de l’organisme.

En tot cas, nosaltres mantindrem que, si la resta de grups, doncs, volen fer una vota
ció d’això, femla. Vull dir no...

(Eva Granados Galiano demana per parlar.)

La presidenta

Sí, senyora Granados?

Eva Granados Galiano

Res, que estem fent un debat... Em sap greu, perquè només he assistit a l’única po
nència que es va convocar quan jo vaig assumir la responsabilitat sobre aquesta llei, per 
tant, no em sento al·ludida en cap cas en els comentaris del senyor Corominas de l’assis
tència o no del meu grup en les reunions de ponència.

Dit això, jo crec que en aquest cas estem davant d’un cas clar de criteri jurídic. El 
lletrat major del Parlament va fer un informe, que tothom va veure bé, excepte el senyor 
Corominas, que n’ha fet un comentari avui. I avui el lletrat el que fa és dir: «Vaig tenir 
un criteri ampli i ara es podria entendre també d’aquesta manera.» Però entenc que te
nim l’informe del lletrat, i no veig més problema en que es pugui recomanar això.

I, per tant, nosaltres..., i no és en cap cas cap criteri d’oposició i de Govern, perquè 
la Llei de transparència crec que ens afecta a tots i la vam votar tots, estiguéssim al Go
vern o estiguéssim a l’oposició. Per tant, mantenim el criteri que el lletrat va posar per 
escrit en el seu informe la setmana passada.

La presidenta

Per tant, entenc que el que farem és: primer, votar les esmenes recomanades, i des
prés, fer tres votacions separades pels tres blocs, eh?, que es refereixen...? Sí?, estem 
dient això?

Lluís M. Corominas i Díaz

No, jo crec que és votar si estem d’acord, o sigui, en les recomanacions sense vincu
lació i les recomanacions amb vinculació d’aquests en concret, eh?, que són de la 22 a la 
25 i els col·laterals, que són 26, 29 i 31, 33, que tot és el mateix, que és sobre si ha de ser 
vinculant o no el tema de la publicitat activa, en aquest cas.
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La presidenta

Per tant... (Veus de fons.) Correcte. Votarem si... Crec que el lletrat explicarà millor 
que jo què és el que votarem, perquè això és tècnicament una mica complicat i jo, ja em 
perdonaran... (La presidenta riu.)

El lletrat major

Bé, no, jo entenc que del que es tracta, tal com ha quedat, és que, de les que, pel ma
teix informe del lletrat, havia posat que podien ser vinculants, separaríem aquestes que 
ara el vicepresident primer diu que serien dubtoses, i, per tant, es votarien totes les reco
manades menys aquestes, i després es faria una segona votació d’aquestes, de tal manera 
que després ja quedaria el resultat de la votació..., marcaria quines quedem com a vincu
lants o no, perquè del que es tracta és, del que hem aprovat, convertirles en vinculants.

La presidenta

Sí? (Pausa.) Per tant, primer votem totes les recomanades i després les dubtoses, si 
m’ho deixen dir així, d’acord? (Pausa.)

Per tant, primera votació.
Vots a favor? (Veus de fons.) Les recomanades, les que no ens generen cap dubte, 

eh?, tot el bloc, diguemne. Sí?
Per tant, unanimitat.
I ara, eh?, la segona votació, aquestes que ens generaven algun dubte.
Per tant, vots a favor? (Veus de fons.) Sí, d’aquestes que hi teníem..., que hi expressà

vem... (Veus de fons.) Vots a favor que sigui vinculant? –correcte.
(Rialles.)
No sap què vota el diputat... (Veus de fons.) Quin problema hi ha, diputat Nuet?, ho 

dic per saber... (Pausa.) Ah, que encara no ha votat. Correcte.
Per tant, nou.
Vots en contra?
Onze.
Abstencions?
Per tant, queden rebutjades. Per tant, no seran vinculants perquè queden rebutjades.
És tot. Per tant, jo crec que hem assolit bé, doncs, aquest punt de l’ordre del dia.

Sessió informativa amb el conseller d’Afers Exteriors, Relacions 
Institucionals i Transparència sobre el Pla anual de cooperació al 
desenvolupament 2017

355-00065/11

Per tant, passaríem al següent punt, que és la sessió informativa de la comissió amb 
el conseller perquè ens expliqui el Pla anual de cooperació al desenvolupament. Per 
tant, obrim portes per rebre el conseller.

(Pausa llarga.)
Doncs, molt bona tarda de nou. Benvingut, doncs, el conseller Romeva i tot el seu 

equip: el seu secretari general, l’Aleix Villatoro, i el director general de Cooperació, 
el senyor Manel Vila. Benvinguts al Parlament, en aquesta comissió, amb motiu de la 
compareixença per donar compte, per explicar el Pla anual de cooperació al desenvolu
pament 2017. Saben que després tenim el torn de preguntes orals; si els sembla, ho sepa
rarem: pararem una miqueta perquè tots puguin agafar aire.

I, per tant, jo, sense més, dono la paraula al conseller perquè pugui fer, doncs, la 
seva exposició; després serà el torn dels grups parlamentaris i de la rèplica que pugui fer 
el conseller. Per tant, conseller, benvingut i endavant.

El conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència 
(Raül Romeva i Rueda)

Moltíssimes gràcies, presidenta. Saludo els membres de la Mesa, diputats, diputa
des, membres d’entitats del sector, especialment el flamant nou president del Consell 
català de Cooperació, Lluís Puigdemont, molt de gust; la gent de l’equip, que avui és 
divers i molt ampli, començant per la secretària d’Afers Exteriors, director general de 
Relacions Exteriors, secretari general del departament, i òbviament el director de Co
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operació, que també és el director de l’Agència de Cooperació. Per tant, benvingudes i 
benvinguts.

I, òbviament, permeteume que comenci per saludar l’avinentesa. Saben que el pla 
anual el vam aprovar precisament dimarts passat; enguany, doncs, les circumstàncies 
han permès que, només dos dies després que l’aprovem, el puguem presentar aquí al 
Parlament. I a mi em sembla que és important començar, si m’ho permeten, per fer tres 
anotacions breus, però bàsicament per contextualitzar la reflexió posterior.

La primera és que aquest és veritat que és el segon pla anual que presento en tant 
que conseller, però és el primer que presentem amb un pressupost propi. A mi em sem
bla que aquest és un element important perquè, de fet, és un pla, a més a més, que ha 
estat presentat, ha estat debatut, ha estat fins i tot esmenat i, per tant, enriquit en aquells 
espais participatius corresponents, els pertinents per a aquest tipus de qüestions, que 
són, com saben, la Comissió Interdepartamental de Cooperació al Desenvolupament, 
aquí és on tenim la prova de que s’han certificat i corregit, fins i tot, els imports per
tinents que feien referència a cada unitat del Govern implicada, i òbviament també on 
es plantegen les orientacions bàsiques de les polítiques plantejades.

El segon òrgan o segon espai que s’ha consultat i que s’ha treballat per preparar 
aquest pla és la Comissió d’Ens Locals, que, com saben, és el lloc, l’espai, és l’entorn 
on es troben les administracions catalanes que fan cooperació. I aquí hem de recordar, 
home, que tant la Llei de cooperació catalana com els plans directors que la concreten 
tenen un abast que no es limita únicament a la Generalitat. Per tant, també siguem clars: 
nosaltres el que busquem –i jo crec que és bo que aquests espais s’utilitzin amb aquesta 
finalitat– és generar unes sinergies i, per tant, també unes cooperacions i una coordina
ció que faci molt més efectiva encara la cooperació pública catalana.

I el tercer espai era precisament el Consell català de Cooperació al Desenvolupa
ment, del qual feia esment citant el seu president, que és, com saben vostès també, el 
referent bàsicament de la participació de diferents actors del país, de tot aquest sistema 
que suposa la cooperació catalana pel que fa a la política pública.

És important dir que en tots aquests espais –estem parlant pràcticament de prop 
d’un centenar d’intervencions, poc menys d’un centenar d’intervencions, òbviament de 
caràcter molt divers i moltes d’aquestes complementaries– han donat un resultat favo
rable i, per tant, un dictamen favorable i diria que unànime al pla que avui els presento. 
Per tant, aquesta és la primera idea inicial, que a mi em sembla que és important posar 
de manifest.

La segona. La segona és: aquest és un pla anual; és un pla anual que s’emmarca en 
un pla director –és un pla anual que s’emmarca en un pla director–, que és el pla direc
tor del 20152018, i, per tant, les línies bàsiques d’aquest pla director segueixen sent les 
línies bàsiques del pla anual que nosaltres presentem avui. I això, com veurem després 
en les diferents presentacions concretes que farem, té a veure amb apostar d’una mane
ra mot clara i molt ferma per les polítiques d’igualtat de gènere i els drets humans, amb 
una necessitat –i aquí és on nosaltres també volem posar l’èmfasi o l’aportació especial 
que volem fer del pla anual actual– per adaptarnos a les necessitats, als reptes i a les de
mandes d’una situació internacional, una situació global que està en canvi constant, que 
és la segona idea, per tant.

I la tercera –abans ho deia, i hi vull posar èmfasi, perquè a mi em sembla que és 
un fet rellevant i significatiu–, home, nosaltres presentem avui un pla amb un pressu
post, que és el pressupost del 2017, que suposa clarament un punt d’inflexió respecte a 
la tendència que hi havia hagut els últims anys, una tendència dramàtica, una tendència 
nefasta, molt perjudicial, no només per al sector sinó per a la política pública com a tal 
de cooperació. I, en canvi, enguany el que fem és presentar un pressupost que..., més de 
30 milions d’euros ens permeten... D’una manera, també, molt humil dir que no estem a 
l’alçada, al nivell que hauríem d’estar, però, també, d’una manera molt convençuda, dir 
que comencem a repuntar, comencem a corregir el que ha sigut una tendència, ho repe
teixo, a la baixa dels últims anys. En termes concrets: això vol dir el 65 per cent més de 
pressupost del que teníem l’any passat en el conjunt de polítiques públiques referides a 
la cooperació.

Abans de començar el detall, però, sí que m’agradaria fer un parell d’esments pel 
que fa a la situació internacional, perquè, òbviament, nosaltres no hem de perdre mai de 
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vista que la cooperació és una eina, és un instrument, però és un instrument per respon
dre a situacions, per respondre a circumstàncies, a la vegada que és una eina per trans
formar realitats.

I a mi em sembla que aquests aspectes no es poden en absolut separar del que en 
definitiva és un context global, un context mundial complex, incert i, diguemho clar, 
insegur; insegur en termes del que entenem per seguretat humana i pel que entenem per 
un concepte de «seguretat» fonamentada precisament en la necessitat de donar resposta 
a totes aquelles necessitats humanes, personals, col·lectives, grupals, socials, ambientals 
que avui afecten persones individualment i col·lectivitats senceres.

I, per tant, des d’aquesta perspectiva, la nostra vocació és la de, ho repeteixo, res
pondre a aquestes circumstàncies, a aquestes situacions que generen un nombre ingent 
de víctimes, a més a més, en alguns casos, víctimes directes des del punt de vista no 
només de la generació de situacions de conflictes armats o de violències directes, i, en 
alguns casos, víctimes indirectes, que són aquelles que viuen al voltant de situacions, 
també, de crisi, o que se’n veuen afectades, precisament, per aquestes qüestions més di
rectes i vulnerables.

Aquest aspecte, des de la cooperació catalana, s’ha d’entendre també com un repte 
a l’hora de dotarnos de les eines, però sobretot de la capacitat per poder reaccionarhi, 
per poder respondre, per poder aportar aquelles respostes que, en definitiva, són les que 
la realitat ens reclama. Per això entenem la cooperació com una suma positiva de tots 
aquells actors, d’aquelles actuacions, d’aquelles realitats, d’aquells espais, aquelles insti
tucions que, en definitiva, tenen un rol compromès amb una visió global de la seguretat 
i amb una visió global de les qüestions que afecten, ho repeteixo, el benestar de les per
sones aquí o en altres llocs del planeta.

I, per tant, des d’aquesta perspectiva, ho repeteixo, des d’aquesta realitat canviant, 
des d’aquesta realitat complexa, des d’aquesta realitat insegura a escala mundial, nos
altres enfoquem aquest pla, que és un pla anual, en el moment que encarem ja el tercer 
any del desplegament del pla director i, per tant, començant ja a pensar, començant a 
valorar com hem d’avançar, és a dir, com hem de fer que aquestes polítiques s’adaptin 
òbviament a aquests esdeveniments, o a aquests fets o a aquestes circumstàncies can
viants. Aquesta és també la vocació amb la qual hem elaborat aquest pla anual, que, ho 
repeteixo, és un pla anual en el marc d’un pla director però que té una visió posada no 
en el termini que s’acaba el 18, sinó, òbviament, molt més enllà.

I finalment jo crec que és també molt important explicar que tot això es fa en un con
text en què –ja ho vam dir l’any passat, i això també és important–, home, hi ha un depar
tament específicament dedicat a aquestes qüestions. I això dona a la cooperació un lloc 
central, un lloc de responsabilitat, transversal en el conjunt del Govern, que, en definiti
va, ens permet combinar i ser molt més eficients aprofitant diferents aspectes que d’una 
manera o d’una altra hi tenen a veure, tals com la participació, la transparència i ja no 
diguem, òbviament, tot allò que té a veure amb la construcció de la pau, els drets humans 
o la memòria.

(L’exposició del conseller és acompanyada d’una projecció de xarts, els quals po-
den ésser consultats a l’expedient de la comissió.)

Dit això, passem ja a treballar o, en tot cas, a plantejar directament les qüestions de 
fons que tenen a veure amb la política pública, o una política, o la necessitat, o la cons
trucció –si m’ho permeteu dir– d’una política pública de cooperació. Nosaltres plante
gem aquesta política pública de cooperació no només des d’una vessant, ho repeteixo, 
reactiva, sinó amb la vocació de construir la capacitat o les capacitats –en plural– i les 
estructures que ens permetin, en definitiva, millorar les polítiques públiques i incidir 
en la realitat exterior amb una vocació transformadora. Per tant, no es tracta només de 
reaccionar, sinó, sobretot, de treballar allà on hi ha una demanda però també allà on hi 
ha una voluntat de crear realitats diferents, i, per tant, d’intervenir en les arrels, en les 
causes de moltes de les circumstàncies que ens toca després, per una raó o per una altra, 
respondrehi.

I això només es pot fer d’una manera: plantejant la complementarietat dels diferents 
actors que juguen un rol, que tenen un paper important en aquest espai. I, per tant, en
fortint també aquesta complementarietat. Per què és important això? Perquè, en la lò
gica que nosaltres plantegem, aquí hi ha una realitat que necessitem, jo crec, no només 
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serne conscients sinó treballarla a l’hora de tenir present les polítiques que fem, que, 
en el fons, és una evolució, de fet és un cercle, és una seqüència, que està marcat amb sis 
eixos, sis eixos que tenen un punt de partida clar, que és allò que anomenem el suport al 
teixit associatiu.

I aquí m’agradaria començar per fer una reflexió que no és menor: quan parlem del 
teixit associatiu a Catalunya no parlem d’una realitat ni nova ni desconeguda; parlem 
d’un teixit que té una llarga tradició, d’un teixit que té una llarga experiència i d’un teixit 
que té un reconeixement internacional absolutament inqüestionable. De fet, moltes vega
des ens trobem que la gent coneix Catalunya precisament a través de l’activitat que fan 
les diferents entitats, diferents organitzacions, que treballen sobre el terreny, que després 
ens hi referirem d’una manera més específica. Per tant, aquest suport del teixit associa
tiu, ho repeteixo, no és una necessitat, és la constatació de que hi ha una realitat a la qual 
nosaltres volem ajudar, volem contribuir per enfortir.

Estic parlant de Lafede; tenim alguns representants també nosaltres, de coordina
dors territorials. I tot això, des de l’eina que nosaltres després desenvoluparem i que són 
les convocatòries de subvencions o la possibilitat d’establir vincles entre les institucions 
i aquests actors, ens sembla que és el punt de partida de qualsevol política ulterior.

Però això no s’acaba aquí: hi ha un segon eix, complementari òbviament, que té a 
veure amb aquesta xarxa internacional que consisteix no només en ser presents fora, 
sinó en participar en tots aquells espais, en aquelles xarxes en les quals hi ha una visió 
global del problema i una resposta global davant d’aquest problema.

Estic parlant de xarxes..., algunes de conegudes, com la xarxa de Metges sense 
Fronteres, però d’altres també especialment significatives: una que coneixen bé i que 
en tot cas nosaltres, a través de projectes concrets, hi donem suport, que és l’Institut de 
Salut Global, Vodafone humanitària, etcètera. I, per tant, per la vessant més humanità
ria però també per la vessant més estructural, tenim organismes, com pot ser Platforma, 
ORU/Fogar o la CGLU, entre d’altres actors, que desenvolupen programes combinant 
òbviament xarxa associativa amb institucions.

El tercer eix en el qual nosaltres posem èmfasi són els acords bilaterals amb tercers 
països. I això tampoc és ni nou ni casual: fa molt de temps que la cooperació catalana, 
malgrat no ser un estat, treballa amb molts actors també estatals, perquè hi ha una, ho 
repeteixo, credibilitat darrere de les accions que es duen a terme i perquè hi ha també 
una confiança en que la feina que es demana es farà i es farà ben feta. Aquests acords 
bilaterals amb tercers països òbviament reclamen també una certa estabilitat i una cer
ta col·laboració sostinguda en el temps, com després intentarem concretar també en les 
mesures concretes.

El quart eix –aquest no se’ns escapa, malauradament, que és impredictible però que 
és necessari estar molt ben preparats– és tot allò que té a veure amb la resposta a les si
tuacions d’emergència. Malauradament, la reacció segueix sent encara una de les àrees 
que hem de tenir molt ben preparades, malgrat que l’èmfasi el vulguem posar en la 
prevenció. Som molt conscients de que l’important és evitar que es produeixin deter
minades situacions; també som molt conscients que, malgrat tot, i malgrat que algunes 
situacions estan canviant i estan millorant en aspectes estructurals, no passa això a tot 
arreu i, per tant, cal actuar davant de situacions malaurades des del punt de vista de les 
demandes de refugi, des del punt de vista de situacions com terratrèmols, doncs, que 
hem vist recentment a l’Equador o al Nepal, o directament establint protocols d’acció 
humanitària en determinats llocs del planeta.

En cinquè lloc, tenim un terme que ja fa molts anys que pels que ens dediquem a 
aquest tema des de la part pràctica i des de la part acadèmica és la mare dels ous, si 
m’ho permeteu dir, que és la coordinació dels actors. Tothom té clar que hi ha molta fei
na a fer, tothom té clar que s’ha de coordinar, tothom té clar que això de la coordinació 
és molt difícil. I això tampoc ho descobriré ara als que hi tenim una mica d’experiència, 
tant a nivell, ho repeteixo, d’anàlisi com a nivell pràctic: la coordinació segueix sent fo
namental.

Per això nosaltres hi posem un èmfasi especial, en la mesura en què entenem que, 
malgrat que no sigui fàcil, és imprescindible. I com que és imprescindible, ho apliquem 
en la nostra feina aquí, i ho apliquem també a l’hora de promoure, a l’hora de priorit
zar, a l’hora d’establir aquells espais d’acció que tenim també fora i, per tant, a nivell 
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internacional. Per tant, és una coordinació a nivell de país –punt número u–, i també és 
una coordinació a nivell del territori, amb aquells actors que treballen sobre el territori. 
I amb una vocació, també, de coordinar a partir de l’especialització, de l’expertesa de 
cadascun dels actors: no es tracta de sumar només, sinó de coordinarnos i fer que cada 
actor faci allò que sap fer millor i, per tant, ser tots plegats molt més eficients.

I finalment, si la coordinació era la mare dels ous, aquí tenim, jo crec, l’aspecte, en 
sisè lloc, absolutament determinant que ens obliga com a Govern però també com a 
país a fer una política més enllà del que és l’acció reactiva o de la cooperació com a tal, 
sinó anar a l’essència fonamental dels grans problemes globals: la coherència de polí
tiques. Per què és important això? Perquè precisament des del departament nosaltres 
hem posat un èmfasi especial a vincular la cooperació no només a allò que fem des de 
l’Agència de Cooperació, que òbviament és molt important, bàsic, central, determinant, 
sinó també entendre el paper que ens toca jugar com a departament, des de la direcció 
general però a través de tot el departament en el seu conjunt, en la transversalitat de les 
polítiques que es fan en nom del Govern o en tant que Govern.

Aquesta coherència de polítiques, que és clau, que és necessària, que és imprescin
dible, és la que ens ha de permetre no reproduir errors que històricament hem hagut de 
lamentar, i que passen bàsicament per dir que, per una banda, tenim una acció de co
operació molt capaç, molt ben dotada, però que al mateix temps no fem el que pertoca 
per evitar les causes que hem d’afrontar.

Resumint: cooperació, internacionalització i diplomàcia, els tres termes que en de
finitiva entenem com a departament i en tot cas com a Govern que volem dur a terme.

De manera específica, ja, entrant en el que és no només el pla director, òbviament, 
sinó el que són en aquests moments les adaptacions d’aquest pla director en l’elaboració 
de la seva aplicació. Podem resumirho ràpidament en alguns aspectes, molts dels quals 
ja els coneixen però que em sembla important posarhi un cert èmfasi.

En primer lloc, tot allò que té a veure amb la conceptualització de la seguretat hu
mana. Què vol dir això? Entendre que els problemes són globals i que, per tant, la reac
ció davant d’aquests problemes només pot ser des d’una perspectiva multilateral. «Mul
tilateral» vol dir universal, vol dir treballant directament amb i des de la governança 
internacional, en tot allò que té a veure òbviament amb la prevalença del dret interna
cional però també en tot allò que té a veure amb la prevenció, gestió i resolució de con
flictes armats.

I aquí poso un èmfasi molt especial, no només al pla director sinó particularment al 
pla anual, en el que són els plans de treball relacionats amb els Objectius de desenvo
lupament sostenible de Nacions Unides. Aquest és el marc, que, com saben, és l’evolu
ció del que en el seu moment eren els Objectius del Mil·lenni, que en aquests moments 
s’han convertit en els ODS i que des del departament, però sobretot, a través del depar
tament, des del Govern desenvolupem en termes de Pla nacional dels objectius, que és 
des del punt de vista de la realitat amb la qual nosaltres treballem absolutament no no
més ambiciós sinó innovador en molts aspectes.

Això ens obliga també a un altre element, que és millorar la visibilitat internacional. 
Aquesta visibilitat internacional es fa a través de tres àrees de manera molt específica i 
molt concreta: la cooperació directa país a país, és a dir, tot allò que té que a veure amb 
el fet de que la cooperació catalana entri en el diàleg polític amb els tercers països, per 
tant, de pràctiques en tenim diverses i després n’esmentaré algunes. Potenciar el sector 
de la cooperació i la seva internacionalització, és a dir, ajudant perquè el sector, aquest 
teixit associatiu que tenim també pugui jugar el seu paper internacional precisament per 
participar en aquesta dimensió global de la que fèiem esment anteriorment. I, finalment, 
allò que anomenem la creació, la construcció, l’enfortiment d’una política de coopera
ció de país, és a dir, més enllà del que significa el govern, més enllà del que significa la 
institució, entenent que nosaltres hem de ser un actor més al servei d’aquest projecte de 
cooperació de país.

Un aspecte important en aquest sentit té a veure amb la necessitat de reconceptua
litzar elements com l’AOD, com l’ajut oficial al desenvolupament. Per què és important 
això? Mirin, ahir mateix estàvem a la presentació d’algunes de les línies d’aquest pro
grama a Oxfam, i aquí vam poder constatar d’una manera molt clara que, com sempre 
passa habitualment, regularment, perquè és una situació de dinàmica en constant evolu
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ció, en aquests moments estem obligats a repassar la cooperació. De fet, és la línia bàsi
ca en la qual Oxfam, Oxfam Intermón en aquest cas, treballen en el seu informe anual.

I això passa en molts àmbits. Per tant, hem d’estar absolutament en sintonia amb 
aquest repensar, amb aquest eixamplar la política pública de la cooperació, perquè al
trament ens trobaríem en situacions que són estranyes o que són difícils de comprendre 
des del sentit comú –ja no dic des de la praxi, dic des del sentit comú. Tenim casos que 
hem hagut d’afrontar i que no són fàcils de gestionar quan et poses a treballar sobre el 
terreny precisament per aquesta definició massa acotada que de vegades tenim –actua
cions humanitàries a Grècia, per exemple; la prevenció de la mutilació genital femenina 
aquí, etcètera–, sobretot en la mesura en què aquesta diferència entre aquí i allà està ab
solutament qüestionada: ja sabem que no hi ha un nord i un sud, que hi ha molt sud dins 
del nord, que hi ha molts nords dins del sud i que aquesta situació absolutament entrelli
gada de realitats molt diverses i complexes ens obliga a donarhi una resposta a l’alçada.

Això vol dir també millorar les capacitats de la cooperació catalana; millorar les 
capacitats, que vol dir tenir organitzacions no només més fortes, no només més, di
guemne, ben dotades, més estructurades, sinó també fins i tot, per què no dirho, oferir 
el país, oferir Catalunya com a seu de moltes de les organitzacions internacionals que 
en aquests moments tenen un paper rellevant. Perquè volem, perquè podem, perquè ens 
pertoca, perquè hi tenim una tradició i perquè tenim la credibilitat de poder ser, ho re
peteixo, una referència a escala internacional en aquests temes: transversalitat, comple
mentarietat, subsidiarietat.

D’una manera molt ràpida, permeteume que passi a..., ho dic perquè a ningú l’estra
nyi; ja sé que aquí potser no caldria, però, en qualsevol cas, que siguem conscients tots 
plegats i totes plegades que això que estem dient no surt, per dirho així, per casuali
tat. És a dir, aquí hi ha hagut durant molts anys una dinàmica de fer les coses que a mi 
em sembla que és la correcta, que parteix d’una planificació, que aquesta planificació 
ens permet, en definitiva... (Sona el senyal acústic que indica que s’ha exhaurit el temps 
d’intervenció.) Això vol dir que ja he acabat? (Veus de fons.) M’has fumut. Sí, sí, he cal
culat... Tinc dos minuts més? Cinc minuts més? (Pausa.) Doncs, vaig per feina.

Tot això té veure amb la planificació; té a veure amb l’eficàcia que suposa tenir les 
dades públiques i, per tant, l’accés de tothom; la gestió d’aquest coneixement; la inno
vació que significa avaluar aquests programes i aquests projectes, i, en definitiva, noves 
formes de finançament com són la gestió als fons fiduciaris i d’altres.

Tot això, que, per tant, ja ho tenen explicat en el programa i ho salto, és el que ens 
porta a fer la part essencial del que a mi em sembla que és significatiu d’aquest pla 
anual. I aquí és on jo crec que hem de fer dues reflexions. Una primera, i ja l’he esmen
tada, des del punt de vista quantitatiu. Tenen les xifres davant seu. A mi em sembla que 
és important assenyalar dues coses: la primera, l’increment global; és a dir, estem par
lant d’uns 30 milions d’euros, òbviament repartits en dos espais, que són el departament 
en si, és a dir, l’agència més 2 milions que també van a partides relacionades amb pau i 
drets humans, però, per altra banda –i aquest és un aspecte molt important, no menor–, 
la implicació dels diferents departaments en les polítiques i programes de cooperació; 
primera idea.

Segona idea important: l’execució. L’execució d’aquest pressupost, relatiu al 2016 en 
aquest cas –òbviament el del 2017 encara no el podem presentar, però el del 2016 sí–: 
una execució del 92 per cent. Si a algú li sembla insuficient, que miri l’execució d’altres 
administracions i veurà com això és especialment significatiu. És a dir, allò que vam dir 
que gastaríem és precisament allò que estem gastant.

Segona idea que és important posar de manifest aquí –la tenim també en la trans
parència següent–: aquesta recuperació en les xifres em sembla significativa, sobretot 
perquè demostra, ho repeteixo, com deia abans, òbviament un escenari insuficient en
cara pel que pertoca, no estem encara a les xifres i als percentatges que pertocaria ni 
pel compromís social ni per la capacitat que tenim com a país, però estem sortint d’una 
situació absolutament dramàtica de descapitalització del que significava la cooperació 
anteriorment; primera.

I segona. Com ho volem gastar, això? És a dir, com, de quina manera entenem que 
aquests recursos es poden rendibilitzar perquè siguin útils en tot allò que dèiem ante
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riorment? Aquí és on tenim, òbviament, la necessitat d’explicar, de manera molt ràpida, 
les línies i les modalitats en les quals nosaltres entenem que podem ser eficients.

La línia coneguda, la convocatòria ordinària per a projectes, és la que ens permet, 
precisament, com saben vostès, aquests projectes bàsicament al voltant d’un any i pror
rogable tres mesos més, és a dir, fins a quinze mesos, i que ens permeten donar una 
resposta concreta, puntual, específica a situacions que es van produint i que d’alguna 
manera necessiten òbviament una resposta per part de la cooperació catalana. Això es 
complementa a més a més amb una nova àrea, que és una convocatòria oberta, molt més 
reduïda, molt menys quantificada en termes econòmics, però que ens ha de permetre 
també fer tot allò que també dèiem abans, que és la possibilitat d’enfortir, capacitar i do
tar de més presència internacional aquests organismes, aquestes organitzacions, aques
tes entitats.

Les actuacions d’emergència. De fet, existien..., es recuperen. I es recuperen, tam
bé, amb una vocació clara de donar resposta a les necessitats humanitàries que es plan
tegen.

Però vull posar èmfasi en aquest quart aspecte, que té molt a veure amb tot allò que 
hem explicat al principi, que són els programes. És una convocatòria nova de programes 
que en definitiva persegueix, busca aquesta coherència de polítiques i aquesta situació 
de manteniment, aquesta situació sostinguda d’estabilitat en el temps d’aquests projec
tes. Són projectes que en definitiva són pluriennals i, per tant, busquen en definitiva 
aquesta duració una mica més estable en el temps, però al mateix temps també perme
ten focalitzar molt bé en aquelles àrees que entenem que són prioritàries.

Per què? Perquè a partir del que deia anteriorment, de la planificació, de l’estudi, de 
l’avaluació, de l’experiència i de les consultes, hem pogut determinar el que són bàsica
ment les sis àrees, els sis àmbits prioritaris d’actuació que, ho repeteixo, són en aquests 
moments, crec, el destí que hi hem de focalitzar la nostra activitat: Mediterrani –de ma
nera molt ràpida i amb titulars–, que vol dir crisi dels refugiats, punt número u, part més 
important, la part més, crec, necessària en aquests moments. Òbviament, ho repeteixo, 
tenint en compte la coordinació, el treball en equip, el treball interdisciplinari i el tre
ball interinstitucional; l’exemple, entre d’altres, el tenim en el programa que vam apro
var ara fa poc al Líban conjuntament diverses organitzacions.

Marroc... (Sona el senyal acústic que indica que s’ha exhaurit el temps d’interven-
ció.) Dos minuts. Marroc: governança pública, i això vol dir també treballar en la co
operació en un aspecte molt més ampli que no és només la cooperació stricto sensu, 
sinó també l’enfortiment institucional. Moçambic: salut global; aquest és un dels aspec
tes que abans esmentava com a simptomàtics de la bona feina que es fa al terreny en 
termes de coordinació. Senegal: això vol dir descentralització, per tant, capacitació ins
titucional, no és un tema menor.

I anem ja cap a Amèrica Central, amb deus àrees específiques. Una és Amèrica Cen
tral: lluita contra les violències, és una demanda històrica de molts dels països amb els 
quals fa temps que treballem. I Colòmbia: Colòmbia, si algú analitza com ha funcionat la 
cooperació els últims anys a Catalunya, no pot obviar el pes que ha tingut la cooperació 
en diferents moments en el cas de Colòmbia, i aquí, diguemho molt clar, hem de garantir 
que no ens passi el que ens ha passat en altres casos, per exemple, en el cas de Bòsnia i 
Hercegovina, en què quan aparentment, o sobre el paper, la situació s’ha resolt –«s’ha re
solt»: s’ha donat per resolta, no vol dir que s’hagi resolt– la cooperació hi ha deixat de te
nir el paper que hi tenia. Per tant, no ens ho podem permetre, tenim experiències de com 
això s’ha fet malament i ho hem de fer.

I última, i això sí que és un detall final però que a mi em sembla significatiu. El po
dran veure amb més èmfasi –permetinme que assenyali. Quan un analitza el món, el 
planeta, en el seu conjunt, i descobreix –no hem descobert nosaltres, però en tot cas se
gurament gent que potser no està en el detall ho pot descobrir– que hi han 149 llocs al 
món on hi ha presència de la cooperació catalana d’una manera o d’una altra, a mi em 
sembla que això és important: estem parlant del voltant de cent organitzacions amb 149 
projectes –òbviament, estan repartits entre cent organitzacions–, i que demanen una 
presència més constant, més continuada per poder seguir capacitant el sector, per aug
mentar la qualitat d’aquests projectes, que és important, ho repeteixo, i finalment per 
incidir en la seva capacitat transformadora.
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Per tant, amb això tanco el que era un cicle: des del problema, les eines i sobretot la 
vocació que amb aquest pla anual nosaltres volem posar de manifest, per iniciar el que 
ha de ser una política pública de cooperació que no només afecti aquest any, és a dir, el 
pla anual, sinó que ja assenti les bases del que ha de ser en un futur el nou pla director 
que començarem a treballar en els propers mesos.

Dit això, òbviament, com que ara entenc que tindrem un debat, sigui amb pregun
tes..., posarem una mica més d’èmfasi en alguns aspectes.

La presidenta

Gràcies, conseller. És el torn dels grups parlamentaris. I per iniciar aquesta ronda, la 
diputada de Ciutadans, Susana Beltrán.

Susana Beltrán García

Gràcies, presidenta. Benvingut, conseller, de nou, a la comissió. Li he de dir que el 
pla anual que ens presenta aquest any ens ha agradat més amb relació al pla anual de 
l’any passat. Crec que és un pla més de cooperació: l’any passat el pla reunia altres ele
ments que nosaltres consideràvem que no era pròpiament cooperació, aquest pla té una 
cohesió que no tenia l’anterior. Però també és veritat que hi ha un salt, hi ha un salt entre 
el pla que van presentar vostès l’any passat i el pla que han presentat aquest any, no sé si 
és perquè hi ha influït el fet de tenir pressupost propi, però sí que hi han una sèrie de... 
(Veus de fons.) Sí, no? Hi ajuda, pensa que hi ajuda.

Molt bé, doncs, des d’aquesta perspectiva s’ha notat, tot i que també li faré observa
cions al pla que vostès ens presenten. Algunes d’aquestes observacions també les fem 
nostres, però ens les han fet arribar associacions com Lafede.cat.

Vostè parlava de la importància que té la cooperació respecte a la participació de les 
entitats socials. I la pregunta seria: com és que aquest any no s’ha dut a terme un procés 
de participació ciutadana en l’elaboració del pla anual? S’ha consultat el pla amb altres ac
tors abans de la seva aprovació?

També és veritat que s’ha augmentat el pressupost relatiu a cooperació, vostè ho ha 
explicat molt bé. Però seguim en termes de dèficit respecte dels compromisos que hi 
havia per al pla director 20152018, és a dir, encara hi haurien 5,7 milions menys del 
previst. Pensen fer alguna cosa al respecte per anar arribant als objectius, doncs, a què 
s’havien compromès al començament?

També, quan vostè parlava de la coordinació, que era «la mare dels ous». Jo ho subs
cric, hi estic molt d’acord: és la part més difícil. També estic d’acord que la cooperació 
arreu del món, la que es porta des d’aquí té un cert reconeixement, que el més difícil és 
coordinarse amb els actors locals, però crec que no només un s’ha de coordinar amb 
els actors locals, sinó que també s’ha de coordinar amb altres actors. I si a més a més 
vostè –si l’he entès bé– ha dit que voldrien que algunes seus d’organitzacions interna
cionals tinguessin la seu principal aquí, doncs, això requereix una tasca, no?, de coordi
nació, de cooperació amb altres actors, perquè això sigui possible.

Malgrat això, sí que no m’ha quedat clar com aquesta coordinació entre diferents 
actors es pensa fer, no? És a dir, com pensen vostès definir amb els diferents actors les 
estratègies, aquestes estratègies de coordinació?

Pel que fa als Objectius de desenvolupament sostenible, vostès saben que des de 
Ciutadans ja vam presentar, i de fet estem presentant, diferents resolucions en el Par
lament per tal que cadascun dels disset objectius tingui un tractament diferenciat, un 
respecte dels altres, i que a més estiguin continguts dintre de les polítiques públiques 
de la Generalitat de Catalunya. Aleshores, des d’aquest sentit, creiem que de la manera 
que vostès presenten aquests objectius, dintre de la política de cooperació, no sembla, o 
no dona la idea que aquests objectius també han de ser presents en totes les polítiques 
públiques, no?, internes, i també les que tenen una base internacional, com pot ser la co
operació al desenvolupament.

En aquest sentit, conseller, jo li preguntaria: com treballen els altres departaments 
en la incorporació d’aquests Objectius de desenvolupament sostenible en el conjunt de 
les polítiques públiques? Quin serà el calendari de planificació i els mecanismes d’ava
luació de l’efectiva incorporació dels Objectius de desenvolupament sostenible a les po
lítiques de la Generalitat? Quan estaran disponibles les línies base per a l’aplicació dels 
ODS a Catalunya i els indicadors per ferne el seguiment? Hi ha un pla de formació per 
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al conjunt de l’Administració? Què pensen posar en marxa o quan pensen posar en mar
xa el portal de dades interactiu per fer més transparents totes les donacions i recursos 
destinats a la cooperació? Estaran disponibles les avaluacions internes i externes?

Amb relació a totes aquestes preguntes jo també li he de dir, no?, que des de Ciuta
dans, doncs, seguirem fent un seguiment de cada un d’aquests objectius de desenvolu
pament sostenible, perquè a més, com li he dit abans, creiem que no és el mateix par
lar de dret a l’aigua o d’accés a l’aigua que parlar de pobresa, que parlar de sanitat, que 
parlar d’educació, i això requereix no només que estigui contemplat en el pla de coope
ració, sinó que això requereix un abast i una implicació de totes les conselleries i molt 
més transversal amb totes les altres matèries.

I aquests serien els meus comentaris principals; en tinc altres, però ja els faré poste
riorment.

Gràcies.

La secretària

Moltes gràcies, diputada. Ara és el torn del Grup Parlamentari Socialista, i té la pa
raula la senyora Esther Niubó.

Esther Niubó Cidoncha

Gràcies, presidenta. Gràcies, honorable conseller, i director general, senyor Manel 
Vila. També vull saludar totes les persones que els acompanyen i els representants dels 
sectors que avui estan aquí. Gràcies per aquesta exposició, doncs, detallada d’aquest Pla 
anual de cooperació al desenvolupament.

En primer lloc, també dirli que compartim en gran mesura l’orientació general del 
pla que ens exposava; una mica la diagnosi que vostè feia d’aquests reptes mundials de 
seguretat en un sentit ampli; l’enfocament en el sentit de reconeixement del teixit social 
que hi ha a Catalunya, de la seva tradició, de la seva experiència, jo crec que això és 
molt important. I dir, bé, que simplement trobem a faltar en les prioritats geogràfiques 
alguns països o àrees que ens semblen crucials, que si de cas més endavant en parlaré.

Entenem, també, aquest Pla anual de cooperació com un instrument programàtic, 
d’orientació del Govern per desplegar els seus compromisos en aquesta matèria, i pen
sem que és important que sigui coherent amb els objectius i les recomanacions del pla 
director 20152018. L’hi dic perquè, en aquest sentit, ens preocupa si aquest pla anual 
podria, en algun punt, diluir l’enfocament que feia el pla director.

I m’explico, no? Entenem que és un document on –el pla director– per primera ve
gada la cooperació feminista s’integrava en la cooperació catalana, els drets humans de 
les dones eren un objectiu estratègic, les dones com a titulars de drets passaven a ser el 
centre del desenvolupament, i ens fa una mica la sensació que potser s’hauria modificat 
aquest objectiu estratègic de defensa, protecció i garantia dels drets humans de les do
nes i, de nou, es tractaria la igualtat de gènere com un tema sectorial. Llavors, li volia 
demanar si això ens ho podia aclarir, si era així o si no.

Amb això, en el tema de la coherència volia dir que creiem necessari insistir en la 
necessitat de ser coherents amb aquest pla director.

Sobre el pressupost, se’ns ha explicat molt bé aquesta dotació de 30 milions d’euros, 
gairebé 18 per a l’agència catalana, que efectivament, doncs, milloraria la dotació res
pecte al pressupost de 2015, si bé és veritat que suposen menys de la meitat del que s’hi 
destinava el 2010, i per tant entenem que hi ha molt marge de millora per recuperar la 
fortalesa del sector, i més sabent –i també això ho comentava el conseller, no?– les di
ficultats enormes per les que ha passat aquest sector en els últims anys, fins al punt que 
algunes entitats fins i tot han desaparegut. Però, per tant, tindríem aquests 18 milions i 
12 més per a les actuacions del Govern d’ajut oficial del desenvolupament, que es du a 
terme a través d’actuacions de diferents departaments. Principalment, i per ordre de pre
visions de despesa, com ens assenyalava, Empresa i Coneixement, Salut –més de 3 mi
lions d’euros cadascun–, Territori i Sostenibilitat, Presidència i Governació.

I, per tant, conseller, m’agradaria si ens pogués explicitar una mica més aquestes ac
tuacions dels departaments en matèria de cooperació: de quina manera s’avalua la seva 
coherència amb els objectius del pla director? Com se’n preserva aquest enfocament? Si 
es treballa amb indicadors, i, per tant, quins són?
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I en aquest sentit, doncs, celebrar la voluntat de crear un portal de dades de la co
operació per millorar el retiment de comptes, l’avaluació; veurem, també, com s’imple
menta.

I una pregunta, doncs, que creiem important, vinculada, i que ha estat mencionada 
també per la diputada de Ciutadans: fins a quin punt hi participa el sector?, per tant, la 
societat civil organitzada, les organitzacions socials implicades en aquesta avaluació, 
les universitats, el món municipal, que té un gran bagatge en això. I, per tant, com hi 
participen?, fins i tot en el disseny d’aquest pla: si hi han participat, si s’ha elaborat de 
manera dialogada i si tindran participació en l’elaboració d’aquest portal de dades pel 
que fa també als indicadors per avaluarho millor. Ho dic perquè potser seria conve
nient, doncs, enfortir també els mecanismes de consulta de participació, donar més pes 
a les universitats i, com deia, també al món local.

I vinculat amb això, preguntarli si tenen previst que s’estableixi algun protocol per 
garantir que també en els plecs de contractació de béns i serveis del Govern de la Ge
neralitat s’incloguin criteris respecte als drets humans, la cultura de la pau, el medi am
bient. I amb això em refereixo, doncs, a com garantir que les empreses contractades pel 
Govern complexin determinats criteris de responsabilitat social que tenen un impacte a 
l’exterior.

Però tornant al pressupost, aquests 18 milions, gairebé, que es destinarien a l’agèn
cia segons el pla director, haurien de ser més de 23, i per tant estaríem amb una partida  
5,7 milions menor de la prevista en el pla director. I, per tant, atès que no s’hauria arribat 
a les previsions pressupostàries en matèria de cooperació que plantejava en aquest pla, 
de quina manera es pot garantir que en el final del període 20152018, doncs, es destini  
el 0,4 dels ingressos corrents i condicionats a la Generalitat a polítiques de cooperació, 
tal com això estava previst?

Pel que fa a la previsió de distribució de la despesa per..., segons línia, destaquen per 
ordre, doncs, desenvolupament, 12 milions; educació per al desenvolupament, 6 milions. 
I en aquest punt també li volia demanar sobre les beques, que m’imagino que estan in
corporades aquí. Els representants de Lafede, de la federació d’organitzacions per a la 
justícia social, ens alertaven –i per tant ens semblava pertinent ferli aquesta pregunta– 
fins a quin punt les beques no sembla que s’hagin orientat com un instrument de co
operació al desenvolupament, i d’aquí la pregunta, no?: si es pot entendre que segueixin 
computant com a ajuda oficial del desenvolupament.

Pel que fa a les àrees d’intervenció prioritària, ens semblen bé en general els països, 
les zones que es prioritzen, però trobem a faltar, com deia, alguns entorns de la ribera 
sud en la Mediterrània: més enllà del Marroc trobem molt a faltar Tunísia, probable
ment l’únic dels països de la Primavera Àrab que ha aconseguit, doncs, una transició 
política democràtica exitosa, que enguany farà les primeres eleccions democràtiques. 
No l’hem sabut veure al pla, potser és un error, i per tant l’hi demanaria. Pensem que 
com a país tenim molt a aportar a aquest país; en formació, en experiència en matèria de 
governança democràtica em consta que hi ha moltes entitats a Catalunya que hi mante
nen vincles molt estrets, i per tant li volia demanar el seu capteniment al respecte.

Pel que fa al Marroc, doncs, no entra en el tema sahrauí, tampoc en les relacions 
amb Algèria. Creiem molt important que es mantinguin els treballs de cooperació amb 
les xarxes d’ONG catalanes a tota la Mediterrània, així com els treballs conjunts muni
cipals i intermunicipals.

També trobem que no es pot oblidar un esforç especial envers una zona especial
ment empobrida com és l’Àfrica subsahariana, on l’atenció de pandèmies, doncs, se
gueix sent un element important.

Tampoc podem oblidar la tradició de cooperació i col·laboració o agermanaments entre 
associacions i municipis catalans amb Amèrica del Sud i Central, sense perdre de vista, el 
nou model de codesenvolupament amb entitats d’immigrants, de nouvinguts a Catalunya. 
I pensem que aquí hem perdut una mica d’iniciativa, hem perdut pes en els programes a 
Amèrica Llatina, la qual cosa probablement no afavoreix el nostre paper en el context de 
l’agenda de desenvolupament sostenible. Igualment els plans africans, en països africans: 
malgrat els convenis país a país –model Senegal–, pensem que potser els manquen també 
una visió més global.
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Referent als projectes que en diuen temàtics, total coincidència, total suport, espe
cialment respecte a la necessitat de mantenir un màxim compromís pel que fa a la crisi 
de refugiats; no oblidin novament el món local.

I, finalment, pel que fa al que en deia la reacció als casos d’emergència, fins ara coor
dinats, doncs, en gran mesura per ajuntaments, grans ajuntaments, Generalitat, li volia 
demanar si pensen articular des de l’agència algun mecanisme de coordinació global, 
per a aquests casos d’emergències, entre administracions.

I, per tant, en definitiva, dir que en compartim l’enfocament general; insistim en al
guns països crucials de la Mediterrània que li mencionava, una àrea que pensem que 
és una zona estratègica per molts motius; tot el recolzament pel que fa a la tasca d’aco
llida i gestió de refugiats. Però els emplaçaríem, doncs, a millorar en temes de partici
pació del sector, a instaurar més complicitats més enllà de les relacions bilaterals, que 
ens semblen molt bé, però treballar més el multilateralisme, més xarxa, més avaluació. 
Tinguin en compte, també, com deia, el teixit social, els ens locals, que fan tant per la 
cooperació d’aquest país. I mirem d’ajustar la coherència, sobretot que els plans anuals 
no acabin diluint els objectius del pla director.

Moltes gràcies.

La secretària

Moltes gràcies, diputada. I ara és el torn del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que 
es Pot, amb el seu diputat, el senyor Joan Josep Nuet.

Joan Josep Nuet i Pujals

Moltes gràcies, presidenta. Bé, en primer lloc, tant al conseller com al director ge
neral, agrairlos la compareixença tan ràpida després de l’aprovació del pla anual, tant a 
vostès com al seu equip, perquè veig que hi ha un equip extens que avui els acompanya 
i també estan compareixent amb vostès.

Abans de començar, jo volia clarificar, primer, un enfocament important, no?, per
què crec que el seu departament té un problema. Ho hem discutit en aquesta comissió, 
en alguna altra ocasió: o sigui, nosaltres tenim un pla director per a tres anys, de l’any 
2015 a l’any 2018, que anem desenvolupant amb plans anuals, però evidentment el pla 
anual, que beu del pla director, com no pot ser d’una altra manera, també beu del pres
supost anual. I al pressupost anual, com vostè sap, hem tingut aquests darrers tres anys, 
tres històries ben diferents: l’any 2015, veníem del passat; l’any 2016 no hi va haver 
acord polític per tenir un pressupost, i l’any 2017 l’acord polític va ser insuficient, per
què li va donar per a l’aprovació però no per a la participació de tots els grups parlamen
taris, i, per tant, tenim una visió crítica d’aquest pressupost.

Clar, això crea una cotilla anual que vol dir que el pla anual, que vol obeir el pla di
rector, beu de les limitacions del pressupost anual. I, per tant, quan parlem de diners, 
doncs, topem amb una paret. Evidentment això és un debat polític, que vostè em pot 
contestar: «Doncs, vostès poden fer més perquè hi hagi un altre pressupost.» Bé, és que 
un altre pressupost ja el volíem però no hi havia majoria política per a un altre pressu
post, i, per tant, no hi havia majoria política per a un altre pla anual.

No, no faré demagògia: no hi ha un altre pla anual que ens traurem del barret, mera
vellós, i que aquí l’explicaré i que li diré que el seu no val i que el meu és perfecte; això 
seria demagògia. No és veritat; però, evidentment, hi podria haver coses, en aquest pla 
anual, igual que al pla anual de l’any passat, que no hi han estat perquè la cotilla pressu
postària també ens ho ha impedit.

I això evidentment és una crítica, eh?, una crítica civilitzada, si ho volen, però és una 
crítica, evidentment, perquè significa que estem intentant fer coses que tenim un marc 
polític pressupostari que ens ho impedeix. Evidentment, el meu grup parlamentari vol 
trencar aquesta limitació i espera que un altre govern això ho desenvolupi d’una altra 
manera. Per tant, ho vull dir per començar.

Jo també seguiré l’estela de Lafede, perquè és bo que la gent que cada dia, també, 
des de les entitats i des de les organitzacions de la societat civil que es dedica voluntària 
i/o professionalment al món de la cooperació ens ajudin amb la seva mirada, eh? I per
què d’aquest diàleg en guanyarem tots, no tant perquè jo ara li posaré això damunt de 
la taula, sinó perquè vostès, que saben què és el que Lafede pensa, què és el que Lafede 
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escriu i que amb Lafede han de parlar..., els ajudarem perquè aquest diàleg sigui més 
efectiu.

Perquè assumim part de la seva anàlisi, que és una anàlisi especialitzada de quin és 
aquest pla anual, com funciona el departament i què se’n pot millorar. I li puc assegurar 
que des de Lafede i des d’aquest grup parlamentari –crec que també d’altres, però par
lo per mi– no hi ha una intenció obscura aquí darrere, d’una oposició salvatge; no, no: 
hi ha un diàleg polític sincer perquè volem que les coses vagin millor, i, per tant, és un 
diàleg real, no?

En primer lloc, la participació. Sí, comissió interdepartamental, Comissió d’Ens Lo
cals, Consell català de Cooperació: sona bé, però les entitats de la cooperació no estan 
contentes del diàleg. I aquí s’hi pot fer alguna cosa, segur. L’any passat ja ho van dir, 
aquest any ho tornen a repetir. Quan es repeteix en dos plans anuals seguits, vol dir que 
hi ha algun tema que no acaba de funcionar. I és un tema, simplement, de posars’hi 
potser una mica més, i que aquest diàleg es pugui produir. A vegades, al diàleg cada u 
diu la seva i no hi ha punt d’entesa, però segur que aquí pot trobar alguna cosa perquè 
l’any que ve, quan tornem a parlar del pla de cooperació de l’any 2018 no trobem un in
forme de Lafede que digui que el diàleg ha fallat.

En segon lloc: evidentment, el debat de com articular des del seu departament la di
recció de les polítiques de cooperació vinculades a drets humans i a altres conceptes de 
tots els departaments de la Generalitat. És un tema important, eh? Crec que la voluntat 
hi és, però sé que és molt difícil, complex, i cada departament, cada conselleria té vida 
pròpia. Però és també un tema que s’assenyala i que és un tema important.

Evidentment, el debat de les beques: si és fuga de cervells o és ajuda a la cooperació; 
alguns casos fan dubtar. Simplement dic això, eh? Possiblement, la voluntat, no en tinc 
cap dubte, quina és, però es produeixen determinades situacions que realment, doncs, 
són dubtoses i que el que fan és sostreure aquest cervell del país d’origen, no? És un de
bat complex.

Evidentment, el tema pressupostari, eh? Volem que es garanteixi aquest 0,4 d’in
gressos propis de la Generalitat per complir el pla director, i no sabem si ho podrà fer, 
conseller. Perquè el problema és que no estem a la meitat del mandat del pla director, 
n’hem encetat el final, la recta final. O sigui, l’any 2017 no és la meitat, és que ja estem... 
I ens queda la darrera bala, que és el pressupost i el Pla anual de cooperació de l’any 
2018, que vol dir que si aquest any no ho fem i en el pressupost de l’any que ve no ho 
fem, el pla director no haurà complert els seus objectius. I avui hi han dubtes raonables, 
eh? –hi han dubtes raonables– que això pugui acabar com el pla director es va compro
metre.

Vostè em dirà: «Bé, i si no hi arribo..., és que tinc aquesta cotilla anual dels pres
supostos.» Correcte, i potser al final aixecarem tots acta de que no ha donat més de si 
–correcte. No, no, no ho faig amb una crítica –l’hi he dit abans–, ara, per donarli, a 
això, cops de martell; no, no és això. Però és veritat que en aquest moment hi han dubtes 
raonables que puguem complir amb els compromisos pressupostaris que el pla director 
s’hi va comprometre, que ja són compromisos pressupostaris que, si els comparem amb 
la inversió del passat, són modestos, encara que li reconec que, amb aquest 65 per cent 
de repunt, vostè ha canviat la tendència. I és cert. El que passa és que anàvem tan mala
ment que ens cal benzina i no dièsel; aquest és un problema, eh? Però, bé, evidentment 
sé que és un debat que..., segur que en el Govern, doncs, bé, hi han moltes coses que 
pressionen, i vostè és un també dels que pressionen en altres coses, per tant... Però sí, es
tem torçant la direcció i jo crec que no ho complirem, tal com van les coses.

Evidentment, el debat de Bòsnia i Hercegovina, per què hi és?, quina és la prioritza
ció? Jo, amb la idea de Mediterrània, Àfrica, Amèrica Llatina hi estic d’acord. Com no 
s’hi pot estar d’acord? Clar que estem d’acord en això. Però és veritat que és un país que 
està a les portes de la Unió Europea i que ha començat a rebre ajudes a la Unió, i que, pot
ser, prioritzarlo..., potser hi havien altres indrets o altres països que podien ser més prio
ritaris.

Un tema que és, per alguns de nosaltres, allò, la nineta dels nostres ulls, perquè en 
aquesta comissió parlamentària va ser un tema molt estimat, que és el famós centre 
d’estudi i d’avaluació sobre els impactes de les empreses catalanes amb inversions a 
l’exterior, que Lafede en va fer bandera; la Taula per Colòmbia també, eh?, perquè ve
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nia d’un concepte que potser la Taula per Colòmbia va iniciar, que aquest grup parla
mentari hi va donar suport, però que el Grup Parlamentari de Junts pel Sí també s’hi va 
abocar –i miro ara a la presidenta que ens està presidint en aquest moment. Per tant, no 
era un tema nostre, era un tema de molts diputats i de moltes diputades que estàvem al 
Govern i que estàvem a l’oposició, perquè en aquest tema no funcionàvem per govern o 
oposició.

Bé, vostè sap que la data que ens vam comprometre està acabant i és..., necessitem 
un pas més. És lideratge, conseller. No dic que no el tingui, però és una idea que és li
deratge, eh?, perquè més que diners això és lideratge, coordinació, en un tema complex 
perquè sabem que tant la societat civil, el Govern com el Parlament han de formar part 
de forma paritària d’aquest centre que s’ha de constituir. I, per tant, li demanaríem si 
abans de l’estiu, abans del mes d’agost, poguéssim fer un esforç de lideratge per iniciar 
la constitució efectiva d’aquest organisme. Perquè, ho torno a repetir, té una..., és un em
blema, perquè ens entenguem; és un emblema i aquest Parlament, aquesta comissió hi 
ha treballat molt i crec que val la pena, no?

I finalment, evidentment, tot el debat sobre la contractació de la Generalitat. Hi te
nim molt a fer, no només en el seu departament, també en altres departaments, eh? Els 
contractes de la Generalitat mouen un volum econòmic molt important i, sobretot, són 
referència: són referència en el món públic i en el món privat. I, per tant, tant pel que 
significa de drets laborals, per posarne un exemple, com pel que significa drets humans 
i seguretat de que treballem amb empreses que respecten els drets humans i que no te
nen pràctiques abusives, no només en els seus contractes amb el Govern de la Generali
tat, sinó en altres contractes que fan que aquestes empreses estiguin netes des del punt 
de vista del que és el món de la cooperació i dels drets humans.

Crec –i acabo– que amb Lafede han de dialogar més, i això ens ho posarà tot més 
fàcil a nosaltres, perquè vol dir que quan ens asseguem amb Lafede part dels deures ja 
estaran fets.

Moltes gràcies.

La secretària

Moltes gràcies, diputat. Ara és el torn del Grup Parlamentari del Partit Popular..., 
bé, pel Grup Parlamentari Popular, el senyor Juan Milián.

Juan Milián Querol

Gràcies, presidenta. Encara que no s’ho cregui, la veritat, senyor conseller, és que 
avui m’alegra que estigui aquí a la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació com a con
seller, perquè això demostra el fracàs no només del primer punt del seu programa elec
toral, d’aquell que va liderar vostè en la campanya electoral del 27 de setembre del 
2015, sinó també del leitmotiv, no?, no només d’aquella campanya, sinó també dels ini
cis d’aquesta legislatura. Recordem que aquell primer punt acabava –del programa elec
toral de Junts pel Sí– prometent la convocatòria d’unes eleccions constituents en un 
període màxim de divuit mesos des de la celebració de les eleccions plebiscitàries del  
27 de setembre. És a dir, a partir del 27 de març vostè no hauria de ser conseller i nosal
tres no hauríem de ser aquí, perquè el Parlament hauria d’estar dissolt.

El problema és que aquelles promeses, aquesta primera promesa, contaminava, tot 
el programa electoral. I podem veure la part de política exterior –o el que diuen vostès 
«acció exterior» o «cooperació»–, on ens trobem punts –bé, molts punts, eh?– on es 
parla que «com a estat membre de la Unió Europea i de les Nacions Unides, Catalunya 
s’implicarà de manera adequada en missions de pau...» Bé, moltes coses així, no? Evi
dentment, tot això queda contaminat i no es pot complir re.

Sí que hi ha algun punt més concret respecte a la cooperació; de fet, n’hi ha un, però 
també és..., aquest sí que és més típic dels programes electorals, eh?, està ple de va
guetats, no?: «Marcarà com a senyal distintiu de la seva implicació amb la política de 
cooperació, desenvolupament, pau i drets humans, conscient de la seva responsabilitat 
davant la governança mundial de reptes que afecten el conjunt de la ciutadania global.» 
Bé, moltes –moltes– vaguetats, que d’alguna manera també trobem en aquest pla anual 
de cooperació.

Anant al pla en concret... És que és un tema que normalment porta el meu company 
Fernando Sánchez Costa, que avui està de baixa pel millor dels motius, per paternitat, 
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i, per tant, jo intentaré ferho al millor possible. Doncs, l’he analitzat bé, també he estu
diat el que ens ha passat Lafede.

I, clar, el primer que hi trobem és aquesta manca de participació. Al punt 4.5 del pla 
anual vostès prometen una millora de la consulta i la participació, però resulta que el 
mateix pla és una mostra d’aquesta manca de participació, almenys per part de la so
cietat civil, no? Vostè ha esmentat alguns agents que han format part de l’elaboració 
d’aquest pla, i bàsicament eren administració pública –eren l’Administració pública au
tonòmica, Administració pública local–, però les organitzacions socials que havien sol
licitat participar en l’elaboració del pla, doncs, no han estat escoltades. I així ens ho han 
fet, almenys, arribar a nosaltres, i jo no tinc per què dubtar de la seva paraula.

Perquè és que, a més, home, Catalunya –i vostè ho ha reconegut, eh?– té un teixit 
associatiu immens –immens–, i s’ha de reconèixer, i s’ha d’escoltar i s’ha d’aprofitar. 
S’han d’aprofitar aquestes sinergies amb aquest teixit associatiu, que jo crec que moltes 
vegades, o gairebé sempre, en sap molt més, de la realitat, que no pas l’Administració 
pública. Per tant, la pregunta, que ja la hi han fet, és per quina raó aquest pla no ha tin
gut en compte, doncs, la veu d’aquesta societat civil, i si això es tornarà a repetir en pro
pers plans anuals?

Tinc la sensació, també, que, més enllà de la manca de participació que ens ha fet 
arribar la societat civil, hi ha una manca de planificació. En molts punts aquest pla sem
bla una declaració d’intencions, una declaració de principis. I nosaltres creiem que, més 
enllà dels desitjos de participació i col·laboració amb diferents agents, eh?, hauria d’ex
plicitar quines són les accions concretes que portarà i està portant a terme l’Agència Ca
talana de Cooperació al Desenvolupament. Perquè són una mica..., van una mica més 
enllà, no?, de la vaguetat del programa electoral, però creiem que en un pla anual s’hau
rien de concretar molt més les accions. I jo crec, bé, desitjo que en la seua segona inter
venció, doncs, en pugui fer cinc cèntims, d’aquestes actuacions de l’agència.

Vostè ha posat èmfasi –cert, eh?– que aquest pla, doncs, ja té un pressupost, i evi
dentment això sempre ajuda, no?, a diferència de l’anterior pla. Però, clar, aquests pres
supostos tampoc eren el que es va prometre; vull dir, potser no és un incompliment tan 
brutal com el del programa electoral, però s’han quedat molt lluny de la partida pressu
postària que estava prevista per a l’agència dins del pla director 20152018 pel que feia a 
aquest any. Hi van prometre 23,6 milions d’euros, i finalment el pressupost serà de 17,9 
milions: això és una diferència de 5,7 milions, més o menys; és la quarta part, una quar
ta part menys del que s’hi havia previst. I, clar, això, a l’hora de preveure, de planificar 
per part no només de l’agència, sinó també de les diferents organitzacions, aquest gap, 
aquesta distància entre el promès i el que al final es posarà sobre la taula no és positiva.

Així, per tant, senyor Romeva, clar, jo li demanaria, no?, que..., si hi ha pla anual 
2018, o hi ha pressupostos del 2018, doncs, li demanaré que lluiti per aconseguir el que 
pertoca l’any vinent, que són aquests 33,6 milions d’euros. Perquè al final tampoc no és 
una manca de diners, també és una qüestió de prioritats.

Aquest en general ha estat un pressupost, el d’aquest any, poc social pel que podria 
ser. Ja no parlo en xifres absolutes, eh?, parlem per exemple en percentatges: la sanitat 
ha baixat del 38,5 al 37 per cent; zero euros per a escoles bressol. En canvi trobem que 
precisament el seu departament, que ha vist multiplicades algunes partides, com van ser 
multiplicades també durant la pitjor crisi econòmica de la nostra vida –estic parlant dels 
viatges o de les delegacions–, ens trobem que la cooperació, doncs, no només va patir 
grans retallades, sinó que ara tampoc compleix el que s’havia promès. Per tant, és una 
qüestió de prioritats, perquè sí que hi ha diners per a altres coses.

I parlant de prioritats..., i aquest és també un punt que ens ha fet arribar Lafede, i 
que de veritat que et xoca, no?, una mica, quan el llegeixes. És que se’ns ha fet notar que 
aquest any les subvencions han anat molt dirigides a projectes de cooperació al desen
volupament de Bòsnia i Hercegovina, no?, que en feia menció abans el diputat Nuet. 
Clar, no sé si és així o no, en el segon torn ens ho diran. A mi, quan m’han fet arribar 
això, m’ha estranyat perquè en el pla anual no consta. En el pla anual hi ha uns altres 
eixos; uns altres eixos que jo, sincerament, crec que també són més adequats, perquè 
Bòsnia, com ja s’ha dit, doncs, rep assistència financera per part de la Unió Europea, és 
un país candidat a serne membre –aquest sí, no Catalunya. I crec que, per tant, home, 
hi ha prioritats molt més interessants. Per tant, m’agradaria preguntarli quins són els 
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motius, no?, si és que és així, que consti Bòsnia com a prioritat a les subvencions i no al 
pla anual.

Home, el país que sí que compta és el Marroc, senyor conseller, i recentment el  
Govern d’aquest país ha denunciat, home, les males pràctiques en acció exterior del Go
vern de la Generalitat, una acció exterior a vegades més preocupada per la fotografia 
que no pas per exercir les competències que realment tenen i que, si les exercissin, seria 
bo per a l’economia catalana, per a la societat catalana, i fins i tot per a la cooperació 
catalana.

Sempre dic que la col·laboració sempre és millor que la confrontació. I vostè parlava, 
per exemple, de la importància de tenir seus d’organismes internacionals aquí, a Cata
lunya, no?, i recentment veiem com el Govern d’Espanya està lluitant, eh?, de manera 
contundent perquè l’Agència Europea del Medicament vingui a Barcelona. I jo crec que 
hi ha col·laboració entre administracions, i això ens dona esperança, ens dona esperan
ça que aquesta agència vingui a Barcelona. I jo crec que hauria de ser el camí a seguir, 
també, per al seu departament: la col·laboració, sempre millor que la confrontació per 
assolir qualsevol objectiu.

Finalment, senyor conseller, seria bo, també, que el proper cop que comparegui, a 
més de ser una miqueta més concret –i crec que l’ajudaria, ser més concret–, també ens 
aporti, doncs, indicadors sobre el grau de compliment de l’agència. És una qüestió de 
transparència, però també és una qüestió de retiment de comptes. Al pla en parlen, d’un 
portal de dades.

M’agradaria saber quin tipus de dades, quin tipus d’indicadors. Seria bo, perquè, si 
no tenim indicadors, és difícil fer anàlisis sobre el que ha passat, és difícil fer propostes 
de millora. I, per tant, la pregunta seria aquesta: quines dades, quins indicadors pensen 
que haurien..., o que constaran en aquest portal de dades?

Moltes gràcies.

La secretària

Moltes gràcies, diputat. I ara passo la paraula al Grup Parlamentari de la CUP, al 
diputat Carles Riera.

Carles Riera Albert

Gràcies, presidenta. Bé, bona tarda, conseller, director general, moltes gràcies per la 
seva compareixença, com els altres grups ja han dit. I també gràcies a les altres perso
nes del seu departament que els acompanyen, i gràcies per la seva presentació d’aquest 
pla anual.

Nosaltres, com ja saben, considerem que les polítiques de cooperació al desenvolu
pament han de tenir un paper cada vegada més central en el que és la política de govern 
de Catalunya, i que, conjuntament amb la globalitat de les polítiques d’acció exterior, de 
diplomàcia pública, amb el conjunt de les polítiques internacionals, han de tenir un pes, 
una incidència i una importància creixent en el que és la nostra acció política; és a dir, 
pensem que ha de ser el seu departament, amb perspectiva de futur, un departament que 
cal que guanyi pes, pes polític, incidència, i, per tant, també pressupost. I després parla
ré d’això a l’hora de fer referència concretament al pressupost de cooperació.

Òbviament, aquesta centralitat política, present i futura, que nosaltres volem que tin
gui el seu departament, la seva política exterior, i ara ja en particular la política de co
operació al desenvolupament..., ens sembla central, perquè efectivament creiem que cada 
vegada més el que són les polítiques de cooperació al desenvolupament d’un país són i 
seran molt definitòries del seu tarannà, de la seva orientació, de quin és el seu compro
mís global, de quina és la seva vocació d’incidència a nivell global, i el paper que vol ju
gar en la geopolítica internacional.

Per tant, ens sembla que la política de desenvolupament ha de tenir un paper central, 
perquè serà una de les nostres cartes de presentació a nivell global i una de les accions 
polítiques més importants per definir el nostre lloc en el món. Per tant, ens sembla que 
és molt important potenciar aquestes polítiques.

En aquest sentit, dues coses que pensem que necessiten millorar. Per un cantó, la do
tació pressupostària. Efectivament, tenim el repte d’un pla director que es marca unes 
fites molt concretes i que són de mínims en l’horitzó 2018. I, per tant, volem creure, vo
lem pensar, doncs, que efectivament el seu Govern i el seu departament treballen amb 
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aquesta previsió. I, per tant, en aquest sentit els voldríem demanar la confirmació de que 
efectivament és així: és a dir, que el 2018..., sé que estem parlant del pla del 2017, no?, 
però en lògica pluriennal, eh? Per tant, els volem demanar que ens confirmin que efecti
vament treballen amb aquesta lògica.

Per una altra banda, el que també ens sembla que requereix una millora, un ma
jor èmfasi, una major incidència, és la qüestió de la participació –ja ho han dit altres 
grups–, i més tenint en compte que venim d’un pla director que ja va tenir els seus ele
ments de controvèrsia, és a dir, que ja ha generat les seves polèmiques i les seves discus
sions, els seus debats; que ha deixat alguns temes sobre la taula que són motiu de dis
cussió. I, per tant, òbviament el pla anyal requereix participació no només en si mateix, 
sinó perquè és una oportunitat de reobrir, tal vegada resoldre, no?, o madurar certs de
bats que han restat oberts pel que fa al pla director. I llavors en aquest sentit a nosaltres 
ens sembla important que vostès, en el seu departament, tinguin en compte millorar en 
aquest sentit.

Pel que fa al pla director futur, que vostè l’ha esmentat en el darrer instant, pràcti
cament, de la seva intervenció, aquí sí que ens sembla que, si parlem d’un pla director 
de futur, l’hem d’ubicar plenament dintre del que és el debat del procés constituent, no?, 
òbviament.

El pla director del 2018 en endavant, no?, o, vaja, del 2019 en endavant, és un pla di
rector que ha de tenir una especial transcendència, una especial importància, perquè ha 
de ser el primer pla director de la república, i, per tant, un pla director ja de cooperació 
plenament inserit en el que és una política exterior pròpia i, per tant, ens sembla que ha 
de tenir un tractament específic en el marc d’un procés constituent, que, òbviament, no 
es pot ni dissenyar ni executar de cap altra manera que no sigui amb una altíssima parti
cipació de tots els agents, de tots els actors i de tota la xarxa social implicada en el tema 
de la cooperació.

Per tant, començar a preparar i disposar mecanismes molt intensius de participació i 
de diàleg social és un repte imprescindible, que ens l’hem de trobar a curt termini i, per 
tant, fora bo començarhi a pensar i a posarlos en pràctica al més aviat possible.

Bé, des del punt de vista de prioritats, no entrarem en el debat en detall respecte a 
les que vostè ha plantejat, que compartim, però sí que volem en tot cas posar èmfasi en 
algunes prioritats que, des del punt de vista del nostre grup, també fora bo que es tin
guessin en compte en la nostra política de cooperació.

Per una banda, una qüestió seria que les polítiques d’igualtat de gènere efectivament 
no perdin centralitat: no perdin no només transversalitat, sinó que no perdin una prio
rització, com a focus, eh?, i com a objectiu. No cal que argumenti el perquè tenint en 
compte la situació pel que fa a aquesta problemàtica a nivell global.

Però per nosaltres també seria molt important que no perdem de vista el suport, la 
cooperació amb aquelles poblacions, amb aquelles comunitats que pateixen mancan
ces en matèria de desenvolupament; aquelles poblacions que pateixen opressió en di
versos sentits, òbviament per les seves dificultats econòmiques, per les problemàtiques 
de desenvolupament lligades als dèficits econòmics, però també perquè pateixen una 
opressió en tant que pobles no reconeguts, en tant que pobles oprimits, en tant que po
bles que no veuen reconeguts els seus drets col·lectius com a poble, perquè estan inserits 
en territoris estatals on no són reconeguts com a tals, i que, per tant, això genera –i ho 
sabem, i així ho indiquen tots els estudis que tenim al respecte– una doble vulneració 
dels seus drets humans: per un cantó, per la seva situació de dèficit econòmic, i també 
per la persecució o pels dèficits democràtics que han de patir fruit de la seva identitat 
col·lectiva. I això es fa especialment greu en aquells territoris que són objecte de polí
tiques extractivistes per part dels estats i per part d’empreses a nivell global, entre d’al
tres, empreses que tenen la seva seu a Catalunya, no? I, per tant, ens sembla que ens 
hem de fer corresponsables d’aquesta problemàtica i tenir una especial incidència en 
aquest terreny.

I amb això acabo, parlant d’empreses. Efectivament, tal com ja s’ha dit, i fentnos 
ressò, també, de les inquietuds de Lafede, a la qual agraïm molt, doncs, que ens les hagi 
fet arribar, per un cantó ens hem de sumar, diguéssim, a la preocupació, i a la inquie
tud i a la pregunta respecte a quan, a com el seu departament efectivament garantirà el 
compliment de la Resolució 359/XI d’aquest Parlament, aprovada en aquesta comissió. 
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I en aquest sentit, li demanem quin és l’estat de la qüestió, no?, respecte a la seva acció 
de govern, en aquest sentit, per tal que ens dotem d’un instrument importantíssim per 
garantir que, efectivament, les empreses que tenen la seva seu al nostre país són abso
lutament respectuoses amb els drets humans, civils, socials, polítics, mediambientals 
d’allà on actuen.

I, finalment, també, sumarnos a la pregunta respecte a quines actuacions vostès 
estan posant sobre la taula amb relació al que és la contractació pública del seu depar
tament en matèria de cooperació per tal de garantir que efectivament les empreses que 
han de ser contractades o han de ser proveïdores puguin ser empreses de l’economia so
cial i solidària, o en qualsevol dels casos empreses que efectivament compleixen estric
tament criteris i principis de responsabilitat social i ambiental.

I això és tot. I moltes gràcies.

La secretària

Moltes gràcies, diputat. I ara és el torn del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; la 
diputada Adriana Delgado té la paraula.

Adriana Delgado i Herreros

Moltes gràcies, presidenta. Bona tarda, conseller, director general, a tots els mem
bres del departament, a les entitats que també ens acompanyen. Moltes gràcies per 
aquesta presentació, que nosaltres compartim, compartim en aquest discurs genèric, 
aquest enfocament de gènere, basat en els drets humans, les prioritats, les estratègies, 
les actuacions.

Tot i així, jo també començaré parlant del pressupost. Evidentment, nosaltres també 
hem rebut el document amb les inquietuds de Lafede.cat, però ja era un tema que havia 
sortit en diverses ocasions en aquesta comissió. I, de fet, nosaltres voldríem posar en 
valor precisament aquests 30 milions d’euros, que fan tornar a xifres del 2011, abans de 
les retallades, sent conscients, evidentment –i en cap moment no se n’ha amagat i s’ha 
comentat en tota la compareixença–, doncs, que no són unes xifres suficients, i que vol
dríem aportar més diners a la cooperació. Però tot i així, hi ha un repunt, hi ha un punt 
d’inflexió, que altres companys ho han dit, i creiem que s’ha de posar en valor.

Més enllà, doncs, d’aquests comentaris compartits per les entitats amb els diferents 
grups parlamentaris, creiem que es tracta d’un document molt interessant, amb molt 
contingut, i nosaltres voldríem destacar, també, l’aposta per la cooperació de país de 
forma coordinada, amb la col·laboració i actuacions interdepartamentals. També, la pre
sència a les xarxes internacionals, que jo ara també m’hi referiré, i, evidentment, amb 
un discurs propi que permet posicionar Catalunya al món com un actor internacional.

Pel que fa a les convocatòries de subvencions, que hi ha hagut de passar també així 
molt ràpidament per sobre, creiem que és molt important la recuperació dels programes 
pluriennals, també pel que ha explicat breument, però potser ara en una segona inter
venció voldria afegirhi alguna cosa més, precisament per la millora que pot suposar en 
l’impacte de les actuacions i la seva eficiència.

Quant als àmbits geogràfics, també se n’ha parlat, i ha fet referència, doncs, a la Me
diterrània i als països que estan directament afectats per la crisi humanitària provocada 
majoritàriament per la guerra de Síria. És molt important que el Govern plantegi tre
ballar en països de trànsit, com el Líban, Jordània, Turquia o Grècia, i que es tingui en 
compte que les accions i projectes, doncs, s’han de poder adaptar a situacions canviants, 
però sobretot que no deixem de treballarhi. Parlo concretament, per exemple, de la si
tuació d’involució que es viu a Turquia, on es persegueix i s’empresona la dissidència, 
es tanquen mitjans, s’inhabiliten càrrecs electes i es persegueix sobretot, en especial, 
la comunitat kurda, i que tota aquesta situació no faci aturar la nostra determinació de 
continuar treballant amb els refugiats sirians, kurds, d’altres minories, i que no hi hagi 
en cap moment la possibilitat..., que d’alguna manera ajudem, per dirho d’alguna mane
ra, a que no marxin les ONG que treballem en aquesta àrea.

Altres coses a destacar: sobre el seguiment de les dades, avancen en el pla que es 
crearà un portal de dades de la cooperació catalana, una iniciativa, evidentment, inte
ressant, que fomentarà la transparència i el retiment de comptes. I voldríem demanar en 
quin punt està, com es troba.

Fascicle segon
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També parlen en el pla en diverses ocasions de donar impuls i participar en diverses 
actuacions de cooperació descentralitzada, que consideren que s’ha d’analitzar i refor
mular. També voldríem demanar quines serien les principals característiques d’aques
ta cooperació descentralitzada, entenent que es diferencia de la cooperació entesa com 
a convencional. I en aquestes xarxes internacionals que també hi feia referència en la 
seva presentació, quina és, doncs, la resposta majoritària, l’actitud majoritària davant 
d’aquestes propostes, precisament, de cooperació descentralitzada?

I també..., ja l’hi han demanat però voldria fer referència –perquè d’alguna manera 
també se’ns ha citat, vaja, directament pel diputat Nuet– a l’estratègia per a la promo
ció i internacionalització de l’empresa catalana i el desplegament del centre d’estudi i 
d’avaluació, que, efectivament, nosaltres vam ser un dels grups més actius a l’hora de 
parlarho amb les entitats, negociar un text, que finalment va ser aprovat amb consens. 
De fet, no fa gaires setmanes que el conseller ja va presentarla i explicarla en unes jor
nades sobre empreses i drets humans que es va celebrar aquí al Parlament.

Moltes gràcies.

La secretària

Moltes gràcies, diputada. És el torn del conseller per respondre a les qüestions plan
tejades pels diputats. Entre quinze i vint minuts? (Pausa.) Moltes gràcies.

El conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència

Bé, si m’ho permeten, faré una resposta, també, a diverses de les qüestions. N’hi ha 
d’altres que són, també, una mica més tècniques; també, com que m’acompanya el di
rector, les passaré a ell.

La primera –entre algunes de genèriques i que han sortit en totes les intervencions, 
i que em sembla important assenyalarla–, òbviament, des del punt de vista de la parti
cipació en els debats. Crec que és important assenyalar la diferència entre la manca de 
consens i la manca de diàleg. És a dir, de diàleg n’hi ha hagut, n’hi ha i n’hi haurà sem
pre; és més, sempre serà insuficient –sempre. Una altra cosa és que no hi hagi consens 
sempre, perquè el diàleg permet, en definitiva, contraposar opinions, i no entre un actor 
i l’Administració, és que dins del sector, és que en el marc dels actors diversos que for
men part de la cooperació en aquests moments hi ha no un, no, milers de diàlegs oberts. 
I òbviament nosaltres també, des d’aquesta perspectiva, entenem que hem de ser una 
plataforma en la qual es permetin aquests diàlegs, òbviament per adaptar les conclu
sions que se’n puguin derivar a la millora de les pràctiques.

Per tant, no hi ha hagut consens en tots els temes? Cert –cert–, res a dir. No hi ha ha
gut diàleg? Home, no, perquè precisament jo crec que és important..., i jo crec que el se
nyor Milián s’equivoca quan diu que només hem parlat d’actors institucionals: si vostè es 
refereix al consell com un actor institucional, doncs, home, potser que vingui algun dia 
al consell i veurà quin tipus d’assistents hi ha, que hi ha, possiblement, gent de tota mena 
i que precisament també tots aquells que han pogut i han volgut participarhi hi han 
participat. Repeteixo que si la qüestió és: «En cal més?» Sens dubte –sens dubte. I, per 
tant, en aquest sentit, la nostra vocació..., i a més a més perquè com a departament tenim 
aquesta funció, la incrementarem no només en el pla anual, sinó, com molt bé apuntava 
el diputat Riera, sobretot, de manera especial, en l’elaboració del futur pla director.

Segona qüestió, pressupostària. Tornem a fer una explicació numèrica i quantitativa, 
però que em sembla que és important. Efectivament, cal recordar que la proposta que 
vam fer quan vam iniciar la legislatura era d’augmentar al pressupost de l’any anterior, 
de l’any 2016, 5 milions, i enguany, 10 milions. Com que no va haverhi pressupost l’any 
2016, hem hagut d’augmentar els 10 milions enguany, òbviament amb la voluntat i amb 
el compromís de que puguem també seguir la línia marcada i establerta pel pla director.

Dit això, permetinme dues reflexions. La primera: si estiguéssim no només amb la 
xifra quantificada, sinó fins i tot en el 0,7 –ja no dic el 0,4, sinó el 0,7–, jo hauria esperat 
de vostès que critiquessin el resultat per insuficient, i és el que s’hauria de fer, i és el que 
nosaltres hauríem de fer. Per tant, malgrat que són xifres que efectivament recuperen la 
tendència, poso de partida i poso l’accent, també, en qualsevol d’aquests contextos, en 
que mai, per molt que sigui una tendència de millora, serà una tendència suficient. Per 
tant, en aquest sentit només els puc donar la raó. És insuficient? Sens dubte –sens dubte. 
Les circumstàncies són les que són? També.
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També, segona idea que vull posar de manifest: nosaltres hem dit des del primer 
moment que volem un compromís del Govern, no només de l’agència, que òbviament és 
important, que és necessària, sinó del Govern. I, per tant, els 12 milions que nosaltres 
quantifiquem com a partides específiques de cadascun dels departaments ens semblen 
no només un esforç important, sinó també, en el bon sentit, allò que té a veure amb la 
coherència de polítiques de les quals també han fet esment molts de vostès.

Una referència molt concreta als ODS, perquè n’hi havia una pregunta molt concreta 
de la diputada Beltrán. Efectivament, treia, diguemne, una «xuleta»: al costat de la tar
geta de crèdit sempre en porto una altra que són els disset ODS. Per què? Perquè, òbvia
ment, quan nosaltres parlem dels ODS, no parlem de cooperació. I, de fet, ja que vostè 
m’ho demana, aprofito la pregunta per explicarl’hi: justament demà comencem el que 
seran les sis sessions específiques i temàtiques de l’elaboració del pla director del Go
vern amb l’aplicació dels ODS, que no és el pla de cooperació, òbviament, que des del 
departament hi estem implicats liderant –liderant; lideratge, liderant– l’aplicació, l’ela
boració d’aquest pla d’execució del que és l’estratègia del 2030. Demà comencem amb la 
intervenció del CADS i la intervenció de la consellera Bassa, per tant, d’Afers Socials, i, 
per tant, amb una voluntat clara i específica d’afrontar aquesta qüestió, amb la qual re
cupero també la idea de que el cinquè dels objectius és igualtat de gènere. Per tant, no 
només transversal pel que fa a les polítiques de cooperació, sinó en l’aplicació dels ODS.

Amb un element important: el pla que estem dissenyant, i que, ho repeteixo, en pre
sentarem les conclusions a finals de juny, que és quan s’acaben les sis setmanes, els sis 
moments en què fem temàticament les sessions involucranthi tots els departaments, 
està sent valorat. Avui mateix he estat aquest matí a la reunió que feien les associa
cions de Nacions Unides, que s’han reunit precisament aquí a Barcelona, a l’Hospital de 
Sant Pau. Són les associacions de Nacions Unides que representen els països europeus 
a Europa, que es reuneixen a Barcelona, perquè passen, aquestes coses passen: encara 
que no siguem un estat, de moment, aquestes coses passen, malgrat que a alguns no els 
agradi gaire, però passen. I la reacció ha sigut absolutament extraordinària a l’hora de 
valorar l’estratègia que estem plantejant com a Govern. Jo crec que en aquest sentit hem 
de ser absolutament conscients de que estem liderant, i a més a més en una cosa que és, 
ho repeteixo, transversal, com molt bé vostès han dit i que jo ho subscric.

Des d’un punt de vista, també, concret i molt ràpid quan es parla de l’orientació dels 
programes. Aquí siguem molt concrets: nosaltres quan parlem..., hem parlat dels pro
grames i de les prioritats a nivell d’àrees, però sense menystenir l’elaboració de projec
tes. Les dues són eines complementàries. Els projectes ens han de permetre, en definiti
va..., projectes que són de caràcter anual, ho repeteixo, ampliables fins a quinze, en els 
quals, per exemple, entre d’altres, incorporem la proposta de Bòsnia i Hercegovina. Ho 
dic perquè no ens equivoquem, no ho perdem de vista. Les prioritats, òbviament, pel 
que fa a programes multianuals, pluriennals són les àrees que hem dit, per moltes raons, 
no ens les hem inventat nosaltres, és el resultat d’una feina molt professional i molt rigo
rosa durant molts anys, complementada amb aquestes àrees específiques –vostè esmen
tava el tema de Tunísia, després ens hi referirem.

Però pel tema de Bòsnia i Hercegovina sí que em permetran que sigui molt concret. 
Ho dic perquè, a veure, estem celebrant..., «celebrant», perdoneu: estem commemorant 
el vinticinquè aniversari dels acords de Dayton. Si un analitza la situació avui, home, 
per tirar coets no és –per tirar coets no és. Per tant, des d’aquest punt de vista l’abandó 
que s’ha produït durant molts anys d’una realitat dramàtica com van ser en el seu mo
ment els Balcans en general i en particular Bòsnia crec que es mereix que almenys, ni 
que sigui d’una manera puntual, com de fet s’ha fet durant tots aquests anys puntualment 
amb projectes concrets, un acompanyament, un seguiment, i que no ens oblidem –no ens 
oblidem– de Bòsnia, com, ho repeteixo, no ens hem d’oblidar tampoc de Colòmbia ara 
que s’ha signat, de moment, un acord de pau que no serà en absolut gens fàcil d’aplicar.

Dit això, també d’una manera molt ràpida, per deixar la paraula també al director ge
neral, sí que volia fer un esment perquè ningú quedi, en tot cas, sense reacció. Quan el 
diputat Nuet feia una referència precisament a la importància de la... –a veure, hi ha algu
nes coses que ja les he comentat–, de la direcció de polítiques –la direcció de polítiques–, 
com actuar en la direcció de polítiques. El tema de les beques deixaré al director que ho 
plantegi. El tema del 0,4 ja l’he esmentat...
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Ah, perdó, sí, faré referència també..., que ho han esmentat alguns, però el senyor 
Nuet hi ha dit alguna cosa de manera, també, concreta, parlant de lideratge en el tema 
de les empreses. D’una manera molt clara, els hi hem dit alguna vegada: ara fa poc pre
sentàvem les jornades en què es discutia precisament el paper de les empreses en termes 
de cooperació. El dia 26 se’n va constituir el grup de treball intern, per tant, la feina ja 
s’ha començat a fer. Com vostès saben, el compromís és que el mes de juliol presentem 
aquella estratègia que ens ha de permetre establir les prioritats, inclosa la creació d’un 
centre d’estudi i d’avaluació. Per tant, si alguna cosa està fent aquest departament, és as
sumir el lideratge amb la implicació, també d’una manera molt directa, tant del departa
ment en el seu conjunt com del Departament d’Empresa i Coneixement particularment, 
que òbviament és al qui més li pertoca. Per tant, efectivament, recollim aquesta respon
sabilitat i, com li deia, el mes de juliol podrem estar en condicions, estarem en condi
cions de presentarne els resultats.

De manera molt ràpida, també: senyor Milián, jo en tot cas..., transmeti al senyor 
González la nostra felicitació per la paternitat. Crec que... (Veus de fons.) Ah, i al Fer
ran Pedret també, perdó. (Remor de veus.) Bé, perdó, és que no estic al cas de les, di
guemne, circumstàncies personals de tothom. En tot cas, en fi, veig que hi ha hagut un 
canvi, aquí. En qualsevol cas, sempre és bo, sempre és important, i a més a més sempre 
és positiu que s’assumeixin les responsabilitats paternes; en aquest sentit, els que hem 
pogut gaudir de la paternitat n’hem fet bandera.

Dit això, permeti’m que li sigui molt clar. Segurament per aquesta circumstància li 
he passat el dossier i vostè no ha tingut temps de llegirse el pla, i en tot cas li agrairia 
que es llegís el pla i a partir d’aquí moltes de les preguntes que vostè ha fet tindran res
posta.

Pel que fa a la cooperació, vostè diu que cooperar sempre és molt millor que con
frontar. Res a dir, absolutament cert. Estem a la total disposició de la cooperació que ens 
vindrà, sens dubte, per part del Govern de l’Estat, el qual vostè representa, en aquests 
i en molts altres temes: absoluta disposició a cooperar sempre que n’hi hagi voluntat 
–sempre que n’hi hagi voluntat–, que aquest és el cas important.

Senyor Riera, feia un esment, també, molt específic de la qüestió de mantenir les 
prioritats en termes de gènere. Permeti’m que en aquest sentit sigui absolutament em
fàtic: no només no es dilueixen, sinó que és que mantenen i enforteixen el seu aspecte 
troncal. I entre altres coses, crec que és absolutament necessari, precisament en l’apli
cació del pla director i del pla anual, visualitzar aquest aspecte en totes les àrees, no no
més en la cooperació, sinó en les polítiques públiques que fa el Govern.

Dit això, també és veritat que un altre aspecte incorporat en el pla director és el con
cepte dels drets dels pobles, per moltes raons diverses, maltractats. Entre altres, el tema 
de les polítiques extractives, que també m’hi he referit, però que, en qualsevol cas, ho 
repeteixo, necessiten un esment específic.

I, finalment, també, abans de passarli la paraula al director general..., s’ha fet una 
demanda específica a les polítiques de contractació pública. Home, en aquest sentit tam
bé permeti’m aprofitar l’avinentesa, ja que ho han esmentat i em sembla que és una bona 
oportunitat, per recordar que, entre altres coses, la circumstància que la Direcció Ge
neral de Contractació Pública precisament també estigui en el nostre departament ens 
permet precisament també tenir una sinergia molt, molt gran, molt notable, i que pre
cisament aquest és un dels temes que en tots els plans de treball que s’estan fent, que 
s’han fet, que es fan en els diferents departaments està permanentment present, no no
més en termes d’una estratègia central, d’una estratègia integral pel que fa al paper de 
l’empresa a l’exterior, sinó pel que fa a la coherència en l’aplicació dels drets humans 
en tots els seus àmbits. Per tant, quan algú preguntava «com podem coordinar també 
a nivell governamental aquestes polítiques amb els altres departaments?», aprofito per 
dir que és a través dels plans de treball específics que hem elaborat amb cadascun dels 
departaments amb els quals nosaltres, de manera interdisciplinària, interdepartamental, 
elaborem tots els projectes i programes en marxa.

Dit això, com que hi ha moltes qüestions específiques i concretes de les quals el di
rector té molta més informació, li cedeixo la paraula.

(La presidenta dona la paraula al director general de Cooperació al Desenvolupa-
ment.)
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El director general de Cooperació al Desenvolupament (Manel Vila i Motlló)

Bé, bona tarda. No sé si podré concretarlosho tot, però sí que voldria fer set pun
tualitzacions que m’he apuntat a les preguntes que m’han fet.

La primera, encara que el conseller ja ho ha dit, m’agradaria referirme al tema de 
la participació. El que fa aquest pla anual és bastir tota una sèrie de línies, perquè en 
un moment on tornem a créixer en pressupost puguem afinar més cap a on ens dirigim.

Després, l’arquitectura de la participació en els temes de cooperació al desenvo
lupament en aquest país la tenim molt ben definida i la podem canviar el dia que els 
senyors i senyores diputats vulguin definir... Entenem que l’organisme bàsic on hem 
d’ajudar tots a la participació és en l’elaboració del pla director, i en l’elaboració del pla 
director gastem, o vam gastar, o hauríem de gastar quan comencem l’elaboració del 
nou, tots els esforços en aconseguir la màxima participació. A partir de l’elaboració  
del pla director, la Llei de cooperació diu que tenim cinc estructures participatives, 
cinc consells consultius; si no funcionen bé aquests consells consultius, tenim totes les 
possibilitats de canviarlos. Però entenem que el lloc on nosaltres hem de posar tots els 
documents a sobre la taula és a la Comissió d’Ens Locals, que l’hem ampliada perquè 
no només sigui el Fons Català de Cooperació, l’associació de municipis, la Federació 
de Municipis, sinó que hi hem introduït les quatre capitals, les diputacions, perquè hi 
hagi la màxima participació a la Comissió d’Ens Locals.

Ens interessa que la comissió interdepartamental funcioni i ens interessa que el 
Consell català de Cooperació funcioni, i al començament de la sessió el conseller agraïa  
la presència del nou president. I si hem d’ampliarho, ho hem d’ampliar, i si hem de 
crear grups de treball, hem de crear grups de treball. Però..., i els parlo amb tot el res
pecte, perquè hem estat a totes les bandes d’aquestes trinxeres, Lafede és el nostre refe
rent però no és l’únic referent, i, per tant, enviarem la documentació a Lafede al mateix 
moment que enviem la documentació a la coordinadora de Lleida i a la coordinadora 
de Girona, que són les dues que estan creades, i el dia que hi hagi la coordinadora de 
Tarra gona i Terres de l’Ebre, així ho farem igualment. I és al consell de participació on 
hi han tots els sectors, on hi han les universitats, on hi han els sindicats, on hi ha la pa
tronal, i és el nostre òrgan.

Entre la Comissió d’Ens Locals, el consell interdepartamental i Consell català de 
Cooperació hem estat reunits –ara ho hem comptat– prop de noranta persones. Bé, ens 
sembla que és el lloc on hem de posar nosaltres el document, perquè l’element de parti
cipació és l’elaboració del pla director, i anualment el Govern aprova un pla anual, que 
l’aprova el Govern i n’informa al Parlament i el presenta als seus consells consultius.

La segona qüestió: el millor portal és el portal Eficàcia de l’Ajuda, que és el portal, 
que una vegada l’any s’elabora, on hi han bolcats quinze mil projectes de cooperació, que 
es va fer gràcies a una subvenció de l’agència catalana i que gestiona Intermón Oxfam. 
Ara nosaltres, ahir a la reunió..., abans comentava el conseller que encara no hi hem bol
cat les dades del 2016, però aquí hi ha quinze mil portals. Això és un esforç que es va fer 
el 20152016, que ens semblava que com a portal de transparència era suficient, però la 
mateixa Llei de transparència que hem aprovat ens obliga a tenir en el departament un 
portal propi, que és el que posem aquí en el pla anual que col·locarem, el portal propi per 
informar d’això. Ho estem treballant dintre del departament amb la Direcció de Partici
pació; ho estem treballant amb Transparència Internacional, perquè tingui els estàndards 
mundials, i és per ara molt semblant al portal de transparència sobre aquest tema que hi 
ha a la cooperació sueca. Però serà un portal amb les dades de la Generalitat. Ara, si vo
len veure totes les dades, els indicadors, les memòries de quinze mil projectes de coope
ració, estan bolcats a la www.eficaciadelajuda.

El tema de beques. Si vostès en tenen la documentació, nosaltres l’any passat ens 
vam comprometre a encarregar un informe a la universitat sobre com havíem de quanti
ficar les beques amb l’ajuda oficial al desenvolupament. Aquest informe està penjat a la 
web de l’agència catalana, està penjat al nostre portal; vostès poden llegir l’informe i, en 
aquest informe, veure quines conclusions, quines aportacions ens fa.

Com han vist en els pressupostos, el pressupost que nosaltres hem posat aquest any 
com a AOD..., hem baixat, perquè hi han alguns conceptes que hem discutit amb el de
partament i no els estem introduint. Però al mateix Consell català de Cooperació, on 
aquest tema es va discutir, la proposta de Lafede que ens portava i la proposta de la 
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Universitat Autònoma eren divergents, perquè quan podem quantificar que les beques 
que es paguen per màsters i doctorands que venen o del Camerun o venen d’Etiòpia...?, 
podem considerar, per considerarho..., si tornen al seu país, al cap de tres anys d’acabar 
el màster?, al cap de cinc anys d’acabar el màster? O sigui, quina xifra posem en aquest 
assumpte? La documentació la tenim, la tenen vostès penjada.

En el tema de considerar les beques AOD, a mi em preocuparia més si fos del sector 
associatiu. En aquest moment la decisió que hi ha hagut en la conferència de presidents 
de Govern i de primers ministres, l’última que es va fer a La Valletta, on es va decidir..., 
els estats van decidir –en aquest moment nosaltres encara no participem en aquestes 
reunions– que aquest any els estats podrien considerar AOD tot el que es gastessin en 
acollida als refugiats, cosa que ens sembla una autèntica barbaritat.

A la reunió que va haverhi de coordinació de les cooperacions aquí a Espanya, des 
de Catalunya vam iniciar un punt de vista dient: «Nosaltres, a Catalunya, els diners que 
ens gastarem en acollida als refugiats no els considerarem AOD, que sí que ens sembla 
que, posats a discutir l’AOD i els conceptes, és molt més important discutir això, i no si 
un doctorand del Camerun, si torna al seu país als tres o als cinc anys.»

Respecte a les beques, també consta en l’informe, però, per si no ho han llegit, nos
altres la matrícula a la universitat, que podria ser considerada AOD i que molts països 
per poder arribar a unes xifres molt més interessants d’AOD de les que donem nosal
tres incorporen les matrícules, tal..., com molts anys l’Ajuntament de Madrid va ser el 
líder en cooperació en tants per cent aquí a Espanya, perquè tot el que es gastava als 
seus barris en zones vulnerables ho consideraven AOD. En aquest criteri nosaltres fem 
aquesta lectura, i només posem a dintre de l’AOD el que creiem.

El tema de Tunísia. Nosaltres ho vam dir crec que en una pròpia reunió: no es pre
senta cap projecte de les ONG per a Tunísia, i si no es presenta cap projecte, és molt 
difícil, en una concurrència, poder aconseguir... Sobre aquest tema el que farem aquest 
any és cooperació directa. Ens hem dirigit tant al ministeri de la governació com al mi
nisteri de la cooperació de Tunísia: establim un acord bilateral CatalunyaTunísia per 
donar suport a les primeres eleccions democràtiques, com vaig dir el dia que ens vam 
reunir amb la comissió pròpia, i el que farem és un acord amb el Consell Nacional dels 
Drets Humans per potenciar la participació juvenil i de les dones en aquestes primeres 
eleccions democràtiques.

En el tema de Tunísia també hem presentat una proposta al Govern espanyol perquè 
presenti davant de la Unió Europea un fons fiduciari per a la governança, que ahir ens 
va comunicar el Govern espanyol que no el presentaria, per motius que no sabem, per
què la carta és molt concisa.

En el tema del pressupost i de la coherència, permeti’m... Sé que només tinc mig mi
nut. Estem molt preocupats del 0,4 per cent i de poder arribar al 0,4 per cent, però ens 
preocupa molt el 99,6, moltíssim. Aquesta comissió va estar a punt d’aprovar una moció, 
una resolució demanant que dediquéssim uns diners a l’ajuda humanitària al Iemen, i 
vam estar a punt d’aprovarlos. I demà s’aprovaran les esmenes a la totalitat als pressu
postos espanyols, on hi ha una possibilitat d’una ajuda d’1 milió i escaig d’euros per a 
ajuda humanitària al Iemen, però a les partides d’ingressos hi ha una partida de 526 mi
lions per a la venda d’armes a l’Aràbia Saudita. Aleshores, si anem venent armes a l’Arà
bia Saudita i després demanem que posem a la partida de sortides 1 milió i mig per a 
ajuda humanitària al Iemen, la veritat..., ens podem preocupar molt del 0,4 i de l’any que 
ve arribar al 0,4, però, si ens preocupem molt poc del 99,6, crec que no fem gaire ajuda.

Sobre el tema dels PNODS, del Pla nacional dels ODS, sí que m’agradaria posarlos la 
singularitat que estem fent aquí a Catalunya i que ho estem discutint amb tots els depar
taments. És que, en les fitxes d’indicadors i les fitxes per aconseguir el dia a dia de cada 
ODS, incorporem què hauríem de fer aquí, a Catalunya, i què Catalunya està fent per 
cada un dels ODS amb els 149 projectes que abans parlava el conseller en algunes parts 
del món. I jo crec que aquesta és una singularitat que ens pot...

Per acabar, en la documentació de l’últim...

La presidenta

Hauria d’anar acabant, director general, si us plau.
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El director general de Cooperació al Desenvolupament

...a la documentació de l’últim Consell català de Cooperació, també els vam entregar 
les fitxes sobre el seguiment que estem fent amb els acords que estem signant amb cada 
un dels departaments de la Generalitat per treballar i coordinarnos en aquestes..., per
què siguin al màxim de coherents amb aquestes propostes que els hem explicat.

Gràcies.

La presidenta

Doncs, moltes gràcies al conseller i al seu equip, que han comparegut. Ens tocaria 
passar al següent punt de l’ordre del dia, que és el torn de les preguntes orals.

Si els sembla, parem deu minuts, perquè tothom pugui agafar una mica d’aire, eh?, i 
ens reincorporem en aquesta sessió.

Gràcies.

La sessió se suspèn a un quart de sis de la tarda i dos minuts i es reprèn a un quart de sis 
i catorze minuts.

La presidenta

Doncs, si us sembla, si els sembla, reprenem aquesta sessió.

Pregunta al Govern sobre la traducció al castellà, l’anglès, el francès 
i l’alemany de les denominacions «Departament d’Afers Exteriors, 
Relacions Institucionals i Transparència», «Secretaria d’Afers Exteriors 
i de la Unió Europea» i «conseller d’Afers Exteriors, Relacions 
Institucionals i Transparència»

311-00006/11

Ens tocaria ara el darrer punt, que no és un punt precisament curt però que és el dar
rer punt de l’ordre del dia d’avui, que són les preguntes al Govern, a respondre oralment 
en comissió, i que són totes presentades pel Grup Parlamentari de Ciutadans.

Hem pactat, per a coneixement de tots els grups, entre l’equip del conseller i la dipu
tada de Ciutadans, doncs, uns temps màxims en l’agrupació de les preguntes. Per tant, 
jo els explicaré quina és la pregunta que es formula, eh?, amb el temps màxim que te
nen; la diputada podrà formular la pregunta, torn de resposta pel conseller, amb una al
tra possible rèplica de la diputada i, si el conseller vol, podrà tornar a respondre. Sí que 
els demano que em deixin ser estricte amb els temps, només perquè, si no, potser ens 
quedaríem a dormir en el Parlament i suposo que ens hi voldrien, però ningú dels que 
som aquí ho desitgem. Per tant, sense més ens hi posem.

La primera pregunta, el primer bloc de preguntes fa referència a la traducció del 
nom del departament i s’ha de dirimir en un temps màxim de cinc minuts. Per tant, té la 
paraula la diputada Beltrán.

Susana Beltrán García

Gràcies. Conseller, en su última comparecencia usted dijo: «Estem construint un 
ministeri, el que ha de ser el ministeri d’una nova república.» Mi pregunta sería: ¿los 
cambios de nombre y que, usted, su nombre en inglés lo traduzca como «ministro de 
Asuntos Exteriores» persigue el objetivo de ir transformando su conselleria en un mi
nisterio de exteriores?

La presidenta

Té la paraula el conseller.

El conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència

Moltes gràcies. A veure, jo l’hi reitero: aquest és un govern que té un mandat molt 
clar, que és preparar aquestes estructures per acabar, si així ho decideix la ciutadania, 
construint un estat i un estat funciona amb ministeris. Sí, l’objectiu és aquest –sí.

El que hi ha en aquests moments és un ministeri com a tal? Home, no. Si vostè em 
demana per la traducció a l’anglès, sap perfectament –i no m’ho he inventat jo– que en 
castellà la traducció de «conselleria» és «departamento de asuntos» el que sigui, i el 
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«conseller» és «consejero» o «consejera». En anglès és «Ministry of Foreign Affairs», 
en el meu cas, o «ministry of» whatever, en el cas dels altres, i el «conseller» és «minis-
ter»; en francès és «ministre», «ministère de» n’importe quoi, i en alemany és «Ministe-
rium für Auswärtige», si aquest és el cas del meu departament, o qualsevol altre.

Permeti’m, però, que li faci una reflexió, ho dic perquè la veig molt preocupada per 
la traducció, pel que fa al Govern de la Generalitat. I, home, ja que és un tema que no 
és nou, que no hem generat nosaltres, que, a més a més, ja fa molt de temps que es pro
dueix i que, a més a més, no és exclusiu de la Generalitat, doncs, home, li faré, com a 
mínim, esment d’algunes situacions en les quals això es produeix sense generar cap 
problema.

A la pàgina web de la Comissió Europea, quan vostè va a analitzar diferents semina
ris que s’han produït, entre d’altres, un que es va produir ara recentment, precisament al 
desembre passat, hi havia, entre altres participants, un tal Aquilino Alonso, «Minister of 
Health» d’Andalusia; un tal Sebastián Celaya Pérez, «Minister of Health», regió d’Ara
gó; un tal Jon Darpón Sierra, «Minister of Health» del País Basc; un tal Antoni Comín, 
«Minister of Health» de Catalunya, i una tal Encarna Guillén, «Regional Minister of  
Health» de Múrcia. No em sona o no em consta que això hagi generat cap problema.

Si vostè va a la pàgina de Cultura de Múrcia en anglès, trobarà que es refereix al 
Departament de Cultura com a «Ministry of Culture»; si va a la pàgina del Gobierno de 
Aragón, veurà que en les notes en anglès sovint es parla del «Ministry of Agriculture, 
Livestock and Environment of Aragon». I si va a Castilla y León passarà exactament el 
mateix quan es parli del consejero, en aquest cas, de la Junta de Castilla y León quan 
se’ls tracta de regional ministers.

I si va, per exemple, a Andalusia, a la qual vostès també han tingut alguna cosa a 
dir, si van a la traducció en anglès de la Consejería de Cultura o qualsevol altra es tro
barà que les traduccions en anglès són «Ministry of Agriculture», «Ministry of Culture», 
«Ministry of Economy», «Ministry of Education». Estic parlant de la Junta de Andalu
cía, eh?, no estic parlant del Govern de la Generalitat.

Dit això, ho reitero: l’objectiu d’aquest Govern és el que és? Sí, ja el coneix. La tra
ducció en anglès dels departaments i del càrrec del conseller és el que és? Sí, i seguirà 
sentho. Per tant, en aquest sentit, entenc que això no és un problema ni aquí ni ho és en 
altres llocs, i, en tot cas, nosaltres el seguirem utilitzant perquè és perfectament no no
més legal sinó lògic i comprensible a escala exterior.

La presidenta

Gràcies, conseller. Amb aquest minutet que queda, no sé si la diputada Beltrán vol 
repreguntar?

Susana Beltrán García

No es lo mismo ser ministro de Educación o de Salud que ser ministro de Asuntos 
Exteriores, y en relaciones internacionales eso genera o puede generar una serie de con
fusiones, y por eso ustedes han cambiado el nombre.

Ahora bien, yo creo que la etiqueta que tienen ustedes de «Govern separatista» o 
«Gobierno 9N» no es muy comercial, si tenemos en cuenta lo último que les ha pasado 
con Marruecos, que es un país soberano. Yo creo que la etiqueta «Minister de Asuntos 
Exteriores» le cierra puertas, a veces da portazos. Y, de hecho, incluso las etiquetas que 
ustedes generan..., en su web, donde establece relaciones bilaterales, hay un plan que es 
CataluñaMarruecos, que nosotros ya hemos pedido su comparecencia..., porque da la 
sensación, para alguien que no sabe del tema, que ustedes tienen relaciones bilaterales, 
que ustedes han pactado ese plan con Marruecos, y a mí me da la sensación por lo úl
timo que ha pasado que ustedes o que el Gobierno de Marruecos..., pues, no se trataba 
ciertamente de una relación bilateral.

La presidenta

Ens hem quedat sense temps. Per tant, entenc que el conseller no té més torn de res
posta.

El segon bloc de preguntes fa referència... (Susana Beltrán García demana per par-
lar.) Sí?
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Susana Beltrán García

Sí; una cosa, presidenta, si us plau. Vam pactar, o sigui, uns tempos, no?: cinc mi
nuts, però aquests cinc minuts són a repartir, eh? Aleshores si jo..., és a dir, si jo la pri
mera part...

La presidenta

Aquí, doncs, vostès dos, amb tot el fair play que puguin, s’ho han de repartir una 
mica.

Susana Beltrán García

Clar, però jo entenc que a mi em corresponen dos minuts i mig, i...

La presidenta

Correcte, doncs, llavors en aquest cas no podrem fer el torn de rèplica i contrarèpli
ca si no és que posem en marxa dos rellotges i fem com fem en el plenari, però enten
dran que perfecte no serà, això, eh?

Susana Beltrán García

Ja, però, presidenta, jo crec que és això el que s’ha de fer. Jo crec que la meitat és 
un, la meitat és l’altre. Si un ho vol consumir sencer, perfecte; si un no ho vol consumir, 
doncs, és cosa seva.

La presidenta

Ho intentarem, però els prego als dos la sensibilitat de saber que, diguemne, aquí 
no tenim els mecanismes del ple i que, per tant, ho hem de fer amb tota la bona voluntat 
del món.

Preguntes al Govern acumulades relatives a la divulgació als parlaments

311-00132/11, 311-00132/11 i 311-00134/11

Segon bloc de preguntes, que són tres: divulgació als parlaments. Són uns quinze 
minuts. Per tant, té la paraula la diputada Beltrán.

Susana Beltrán García

Nosotros le preguntamos hace un tiempo, a raíz de unas informaciones en prensa, 
que ustedes, pues, habían hablado con el Gobierno suizo y que presuntamente el Go
bierno suizo se había ofrecido para hacer o para tener un rol mediador entre ustedes y el 
Gobierno de España, ¿no?

Las preguntas en concreto eran: ¿se ha puesto en contacto el Gobierno de la Gene
ralitat con el Gobierno suizo? ¿Ha enviado al Gobierno suizo algún tipo de información 
sobre el proceso separatista? Y ¿cómo pueden los diputados del Parlament tener acceso 
a esa información? Ustedes, de una forma muy concreta y muy clara, nos contestaron: 
«El Govern manté relacions institucionals habituals amb el Govern suís per tractar te
mes d’interès comú.»

Bien, nosotros volvimos a reformular las preguntas, dado que ustedes no nos contes
taban, y le volvería a hacer la misma pregunta, a ver si esta vez, a la tercera o a la cuar
ta, ustedes me contestan: ¿han hablado con la presidenta de Suiza?; ¿han hablado con el 
ministro de Asuntos Exteriores de Suiza?

Lo mismo le puedo decir con relación a los parlamentos extranjeros. Ustedes via
jaron a diferentes parlamentos extranjeros cuando yo le formulé la pregunta: Uruguay, 
Paraguay, Irlanda, Estados Unidos, Bélgica. Y yo les preguntaba el motivo del viaje, si 
fue por invitación, y el coste de los viajes.

Mi pregunta sería la siguiente, ahora que ya ha pasado más tiempo: ¿han visitado al
gún parlamento más para hablar del proceso separatista?

La presidenta

Té la paraula el conseller.

El conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència

Molt bé, moltes gràcies. A veure, li contestaré, de fet, amb una dinàmica que serà 
habitual, em sap greu dirho, però que estic obligat a ferho. Vostè em va fer aquestes 
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preguntes en el seu moment i nosaltres com a departament ja l’hi vam contestar. Per 
tant, no li puc dir gaire cosa més de la que ja li havíem dit per escrit.

L’altra cosa és que a vostè no li agradi la resposta, cosa que és absolutament, per 
dirho així, acceptable des del punt de vista de la discrepància que puguem tenir políti
cament. Però en tot cas que quedi clar i que en quedi constància: que vostè vol reiterar 
la pregunta per tenirne una resposta oral? Cap problema, no tinc cap inconvenient en 
repetirli el que ja li he dit per escrit.

Totes aquestes preguntes que vostè m’ha fet, i que fan referència precisament a una 
situació prèvia en la qual nosaltres estàvem al Govern, s’han detallat: s’ha explicat quins 
d’aquests viatges es van produir en el seu moment, s’han detallat els costos d’aquests 
viatges; tot això està disponible en aquests moments a la web de Transparència d’acord 
amb la Llei de transparència i d’acord amb el que està establert a la Llei de transparèn
cia. Per tant, en aquest sentit reitero el que ja he dit moltes vegades.

I li reitero una altra vegada el mateix: el Govern de la Generalitat manté relacions 
amb molts actors, també els que vostè ha esmentat, entre molts altres. De què parlen? 
Home, de totes aquelles qüestions que interessen mútuament o bé perquè són actors que 
tenen inversions, o que tenen interessos o que tenen interès a saber què passa a Catalu
nya, o bé perquè són actors en els quals per una raó o una altra el Govern de la Genera
litat té voluntat i desig, té el dret, d’establirhi contacte i d’establirhi tota mena de dià
legs en funció, ho repeteixo, de qüestions molt diverses.

Això s’ha fet, això es fa i això es seguirà fent, perquè és necessari, perquè és legal, 
perquè és fins i tot una obligació des del punt de vista dels textos que avui ens obliguen 
a vostè i a mi, avui, que són l’Estatut de Catalunya, que són els marcs legals, que són 
fins i tot, si vostè vol, la mateixa Constitució. No només no impedeixen que fem això, 
és que ens obliguen a ferho, és que tenim l’obligació de representar institucionalment 
totes aquelles sensibilitats que efectivament tenen voluntat, tenen la necessitat d’establir 
un vincle amb la resta d’actors del món.

Vostè m’ha preguntat específicament per alguns parlaments o per alguns governs. 
Molt bé, doncs, jo li puc explicar d’una manera molt clara i molt directa que, cada vega
da que nosaltres hem fet una visita institucional a alguns d’aquests llocs, que, ho repe
teixo, és coneguda i se li ha passat tota la informació sobre la despesa que això ha sig
nificat i sobre el cost que això ha significat, ha sigut precisament per poder aprofundir 
en aquest diàleg bilateral, en aquest diàleg entre dos actors que tenen competències res
pectives, les que siguin, i que tenen un interès en intercanviar punts de vista. I això és el 
que normalment han de fer els actors institucionals, també el Govern de la Generalitat.

En aquest sentit, ho repeteixo, no només ho hem fet –s’ha dit–, sinó que ho seguirem 
fent. I ho seguirem fent perquè ni és res del que ens hàgim d’avergonyir, i a més a més, 
ho repeteixo, tenim tota l’obligació del món de ferho.

Dit això, a vostè no li agrada el moment actual que s’està produint i no comparteix 
el que una majoria de la població ha defensat? Perfecte. És legítim, només faltaria. Que 
vostè té ganes, també, de posar de manifest la seva opinió? Només faltaria, per això està 
aquest Parlament i això és el que hem intentat tantes vegades que es pugui fer, no sem
pre precisament amb la seva complicitat. Però en qualsevol cas, aquesta és la realitat i a 
nivell internacional és el que seguirem fent.

La presidenta

Gràcies, conseller. Queden cinc minuts per si la senyora Beltrán vol repreguntar.

Susana Beltrán García

Conseller, usted no me ha contestado. Le he preguntado si usted ha hablado con la 
presidenta de Suiza y con el ministro de Asuntos Exteriores sobre el proceso separatis
ta, y sigue siendo opaco, sigue sin contestar. Sigue en la misma línea de la repregunta ya 
no sé cuántos por escrito: «El Govern de la Generalitat manté de forma ordinària rela
cions institucionals amb els seus homòlegs suïssos així com amb la resta d’institucions 
que consideri adequades per a la defensa dels seus interessos.» Eso se llama, conseller, 
opacidad.

Respecto al dinero que ustedes han gastado en los viajes a los parlamentos, lo pe
dimos de varias maneras posibles y ustedes nos decían: «El dinero está desglosado en 
la partida no sé cuántos, desagregando no sé qué.» Y nosotros, cuando veíamos esto, y 
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mientras el tiempo iba pasando, ¿no?, para saber la respuesta, uno decía: «Pero, ¿esto 
qué es?» Le estamos preguntando en concreto cuánto se pagó en los viajes al Parlamen
to de Uruguay o a otros parlamentos.

Al final cuando nos enfadamos ustedes nos contestan, pero ya después de mucho: 
«A l’Uruguai, el viatge que va tenir lloc el temps que sigui, va ser de 3.341 euros.» 
Igualmente es curioso, porque en sus respuestas nos decían: «Los parlamentos nos invi
tan.» Pero es una invitación muy extraña porque ustedes se pagan el viaje. O sea, es una 
invitación que la formulan algunos diputados extranjeros, pero ustedes, con el dinero 
de todos los catalanes, se pagan el viaje. Y nosotros cuando les preguntamos los datos 
concretos con los diputados extranjeros con los cuales ustedes han explicado el proce
so separatista, no nos dan esos datos, con lo cual yo creo que persisten en su opacidad.

Y luego, tenemos..., pues, como hace poco tuvimos la respuesta del Consejo del Go
bierno Suizo a preguntas de diputados extranjeros. También es curioso que, cuando hay 
mociones en estos parlamentos extranjeros, sean a favor del proceso separatista, de la 
autodeterminación, contra la persecución de los cargos electos; es curioso, no hay mo
ciones o resoluciones de apoyo, pues, a todos los catalanes, no es así. Y al final, pues, 
a veces tienen respuesta como la del Gobierno suizo a los diputados suizos en la que el 
Gobierno suizo contestó que Suiza respeta plenamente la soberanía de los otros estados, 
el Gobierno suizo estima que no tiene que tomar posición por un sujeto que es de asun
tos internos y que respeta el estado de derecho como es España.

Entonces, ¿valía la pena todo ese periplo, todo ese dinero gastado, de idas y vueltas, 
de comentarios o parlamentos con esos diputados extranjeros? Que, además, es curioso: 
si ustedes tienen interés en hablar, pues, de lo que es la pluralidad de Cataluña, es cu
rioso que luego ustedes no nos faciliten esos datos para que nosotros podamos ponernos 
en contacto y también expresar nuestra opinión, que es, sin duda, muy diferente, es muy 
diferente a la suya. Y nos lo pone muy, muy difícil porque contestan, pero contestan de 
forma opaca.

Gracias.

La presidenta

Gràcies, diputada. Si el conseller vol repreguntar...

El conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència

Diputada, o contestem o no contestem, però «contestar de manera opaca» és un con
cepte que a mi em permetrà com a mínim preguntar en què consisteix. (Veus de fons.) 
Responem. Responem i les dades les té.

Que a vostè no li agrada perquè a vostè, ho repeteixo, no la preocupa la transparèn
cia –això ja ho sabem–, sinó que la preocupa el moment que està vivint i no comparteix 
que la majoria de ciutadans hagi apostat...? Perdó, «la majoria»: la immensa majoria, 
perquè jo li vull recordar que en aquests moments la immensa majora, pràcticament el 
80 per cent –no és el cent per cent, és veritat, però és bastant més que el 20 per cent–, 
està d’acord en que aquesta situació que vivim necessita una resposta, una resposta de
mocràtica. I això és el que aquest Govern representa. I, per tant, com que aquest Go
vern representa la immensa majoria d’aquest país, seguirà fent això, que és explicarse, 
respondre a preguntes, establir diàlegs, establir ponts amb tots aquells actors amb què 
vulguin parlar.

Jo ja entenc que vostès en aquest relat se sentin incòmodes, però precisament per 
això és sorprenent en tot cas que, cada vegada que tenen l’oportunitat d’expressarse, en 
lloc d’aprofitar per posar arguments sobre la taula, critiquin en tot cas el que altres fan 
representant legítimament el mandat que se’ls ha donat.

Dit això, ho repeteixo: fem contactes a tot arreu, tenim la vocació de seguirho fent, 
no tenim cap dubte ni cap pudor a amagar la informació en la mesura en què vostès la 
tenen. Una altra cosa és, ho repeteixo, que a vostès els agradi. Jo no li discuteixo que no 
li agradi el que s’està fent. Bé, per això estan a l’oposició; el dia que vostès siguin en al
gun lloc una força de govern –no dic aquí, dic «en algun lloc»–, potser veurem quina és 
la seva actitud. De moment, estan a l’oposició i legítimament fan oposició. Cap proble
ma, res a dir. Nosaltres seguirem fent la feina que estem fent fins ara.

La presidenta

Gràcies, conseller.
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Preguntes al Govern acumulades relatives a les delegacions

311-00135/11, 311-00339/11 a 311-00343/11

Passem al següent bloc, que fa referència a delegacions i que agrupa sis preguntes, 
amb un temps màxim de vint minuts, per tant, deu minuts per cadascun. Per tant, té la 
paraula la diputada Beltrán.

Susana Beltrán García

Ustedes contestan, pero contestan de forma opaca y lo estoy explicando. Me dice: 
«¿Cómo puede ser?» Pues, es.

Con relación a las delegaciones de la Generalitat en el exterior y Portugal, nuestra 
pregunta era: «El Govern assenyala que les oficines en l’exterior..., tienen por objeto la 
proyección internacional de Cataluña y la defensa de sus intereses económicos, sociales 
y culturales. ¿El Gobierno considera que la divulgación del proyecto secesionista entra 
dentro de los supuestos que ustedes han mencionado?» Resposta del Govern: «Los actos 
que organizan las delegaciones y las oficinas en el exterior tienen como objeto la pro
yección internacional de Cataluña y la defensa de sus intereses económicos, sociales y 
culturales, por la cual cosa estamos dispuestos a acoger todas aquellas propuestas que 
puedan ser de interés.» O sea, es una respuesta que es la misma pregunta que yo a uste
des les formulaba. Eso es ser opaco.

Y lo mismo le puedo decir en relación con las preguntas que le hicimos cuando us
tedes inauguraron la oficina en Portugal. La prensa se hizo eco de que el embajador de 
España no fue a la inauguración, como tampoco fueron representantes lusos del Go
bierno de Portugal a la misma. Y mis preguntas serían las siguientes: ¿se han buscado 
sinergias, colaboración con el Gobierno de España? ¿Se han reunido...? A ver si está vez 
me contesta en concreto, porque en el caso de Suiza no lo ha hecho. ¿Se han reunido en 
concreto con algún representante del Gobierno luso usted o su delegado? ¿Cuáles son 
los criterios que utiliza para considerar que las embajadas de España pueden ser partíci
pes de los actos que realizan las delegaciones en el exterior?

La presidenta

Té la paraula el conseller.

El conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència

Jo, de debò, eh?, amb tota franquesa i amistat, que a més a més fa molts anys que 
ens coneixem: podem repetirho tantes vegades com faci falta. A vostè no li semblarà 
bé però les coses són així. Tot això que em pregunta ja l’hi he dit, ja l’hi hem contestat, 
ja l’hi hem argumentat, li n’hem posat totes les dades sobre la taula, i, per tant, no tenim 
cap –cap, cap– necessitat d’amagar res del que demana. Una altra cosa és que a vostè no 
li agradi. Cap problema.

Dit això, sí, les delegacions són útils, són un element necessari, són un element abso
lutament, fins i tot, imprescindible per projectar el que significa un país com Catalunya 
al món. I, de fet, la prova de que això és així és que no només estem activant d’una ma
nera important les delegacions existents, sinó que n’hem creat tres més.

Jo puc entendre que això a vostè no li agrada; jo ho entenc i, per tant, puc, fins i tot, 
en fi, simpatitzar amb el fet de que com que vostè voldria un altre model, doncs, això ho 
vegi un problema. Ho repeteixo: vostè està a l’oposició, no està al Govern. Com que el 
Govern té unes majories i té uns suports que són els que són, aplica les polítiques que 
consideren aquestes majories que s’han d’aplicar. Vostè està a l’oposició, és molt legí
tim, i, per tant, des d’aquesta lògica, vostè no comparteix el que s’està fent. Ho repetei
xo: res a dir, és normal, si és que jo no l’hi discuteixo, això, l’hi accepto.

Però sí que li reitero que, pel que fa a la projecció exterior..., i vostè m’ha preguntat 
específicament pel cas del Portugal. No hi tinc cap inconvenient: la delegació de Portu
gal, com vostè sap, està a l’avenida Liberdade. Hi anem regularment, el delegat fa una 
feina ingent. L’última vegada que hi vam ser precisament va ser perquè la mateixa asso
ciació d’autors portuguesa va contribuir a fer un homenatge, entre altres, a Lluís Llach. 
I ens va permetre precisament establir vincles amb un sector de la cultura molt impor
tant, cosa que és absolutament legítima, és absolutament normal, és una de les feines 
que fan les delegacions.
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Com també, per exemple, està en les seves funcions desenvolupar una sèrie d’acti
vitats al voltant del dia de Sant Jordi. El programa «Books and Roses» és un programa 
que desenvolupen les diferents delegacions i que serveix precisament perquè la gent 
conegui, a nivell internacional, en què consisteix aquesta festivitat, que, ho repeteixo, 
no és una festivitat del Govern, és una festivitat de la gent. Són exemples que demostren 
per què les delegacions a l’exterior no només són un espai útil, sinó que són un espai de 
projecció. Són un espai que, a més a més, permet, entre altres coses, precisament nor
malitzar les relacions entre institucions.

Vostè em pregunta amb qui m’he vist. Miri, jo tampoc li amagaré res, també és pú
blic, també se’n van fer ressò alguns mitjans –alguns, no tots, alguns. Quan es va pro
duir el funeral de l’antic president, Mário Soares, jo hi era, hi era en representació del 
Govern de la Generalitat. I en aquell entorn, en aquell context, vaig poder tenir, sí, rela
cions amb molta gent, contacte amb molta gent. Vam poder parlar amb molta gent; al
guns, antics col·legues del Parlament Europeu, amb els quals mantinc una relació fluida, 
constant, indiferentment de si a algú li agrada més o menys –la hi tinc, és així, no passa 
res, és el que passa el segle xxi: la gent es parla, la gent es relaciona–, però també amb 
alguns antics primers ministres, antics presidents de Portugal.

Fins i tot, vaig poder intercanviar algunes paraules, molt amables i molt cordials, 
amb l’actual cap d’estat de l’Estat espanyol i amb l’actual Ministre d’Afers Exteriors. Per 
cert, l’única vegada en tot aquest temps en què he tingut ocasió de saludarlo personal
ment, malgrat que li he trucat diverses vegades, per veure’ns, per parlar, per intercanviar, 
que és el que entenc que fan, lògicament, les persones que tenen responsabilitats repre
sentatives, com és el nostre cas. L’oferta segueix sobre la taula, la voluntat hi és.

I, òbviament, parlar amb tothom és, crec, el que hem de fer les institucions. Que el 
missatge que es transmet no és el que, a uns o a altres, els agradi? És normal. Per això 
estan les majories parlamentàries, i les minories, i per això hi han les oposicions. En 
aquest sentit, estem parlant d’un debat parlamentari, és perfectament legítim.

Dit això, em sap greu, és que no puc afegir res més al que ja li he dit i al que ja sap, 
perquè en termes quantitatius, tant pel que fa a les despeses com als viatges, vostè té 
tota la informació al seu abast –tota. M’agradaria també dirli que no sé si aquesta in
formació vostè també la demana a altres actors. Però, en qualsevol cas, com que això 
no em pertoca a mi dirho, vaja, i ja en soc conscient, que no ho farà, tampoc no hi puc 
insistir. Per part meva, en aquest sentit no tinc cap inconvenient a reiterar el que ja li he 
dit en altres ocasions.

La presidenta

Gràcies, conseller. La diputada té uns vuit minuts encara per utilitzar.

Susana Beltrán García

Conseller, no me ha respondido, de nuevo, a la pregunta que le he formulado: ¿cuá
les son los criterios que utilizan ustedes para considerar que las embajadas de España 
pueden ser partícipes de los actos que realizan las delegaciones en el exterior? No me ha 
contestado. Y tampoco me ha contestado por escrito. Yo es a usted a quien le tengo que 
hacer el control, ¿eh?, porque la misma pregunta por escrito es: «La voluntat del Govern 
és establir el màxim de sinergies i col·laboració amb l’Estat espanyol, la Delegació del 
Govern a Portugal fa partícip l’ambaixada espanyola de totes les activitats que realitza 
quan considera que és pertinent i del seu interès» –y quiero recalcar esto: «cuando us
tedes consideran que es pertinente y de su interés»–, pero me sigue sin contestar a los 
criterios concretos que les hacen pensar cuándo se informa a las embajadas españolas 
y cuándo no.

Y yo también lo siento, conseller, pero yo creo que ustedes lo tienen mal entendido: 
hay una competencia, que es una competencia exclusiva, que es la competencia exclu
siva en materia de relaciones internacionales y política exterior, que es competencia ex
clusiva del Estado. Y solo bajo este paraguas, bajo este marco, Cataluña, como el resto 
de comunidades autónomas, puede tener acción exterior.

Y para que puedan tener acción exterior se necesitan dos requisitos, que están en el 
Estatuto de Autonomía y que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ampliamen
te lo ha ido repitiendo; otra cosa, que ustedes no quieran hacer caso. Estas dos condi
ciones son: una, que debe tratarse de una materia que sea competencia de la Generali
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tat, ¿no?, y, por tanto, una materia que esté en el Estatuto –cultura, turismo, consumo, 
juventud, educación, sanidad–, esa es la primera premisa. Y la segunda premisa, que 
también lo tienen ustedes en el Estatut de Autonomía, es que se respeten las relaciones 
internacionales y la política exterior de España, porque no es una competencia com
partida, es una competencia exclusiva del Estado. Y, por tanto, sus negligencias, ¿no?, 
o sus torpezas..., la responsabilidad última seguirá siendo, y sigue siendo, del Gobierno 
de España.

¿Por qué le digo eso? Pues le digo eso porque solo desde la cooperación y solo desde 
la coordinación con el Gobierno de España ustedes pueden tener acción exterior, si no, 
no la tienen, y, si no, es cuando vienen las chapuzas a las que últimamente, pues, nos 
tienen acostumbrados. Explicar o hacer la independencia no es ninguna competencia, 
señor Romeva –no es ninguna competencia. Y la lealtad y cooperación es algo que... Es 
decir, no es: «Yo informo cuando me parece adecuado, y cuando no me parece adecua
do no lo hago. El Gobierno de España hace su política exterior y nosotros vamos por 
libre y hacemos otra.» No –no–; o sea, ustedes tienen que estar dentro de este paraguas 
que es la política exterior y las relaciones internacionales de España.

Y si no lo están, es decir, si no hay lealtad y cooperación, no puede haber acción 
exterior. Y si no hay acción exterior, lo que hay son chapuzas, opacidad –usted mismo 
ahora no me está contestando a preguntas y tampoco lo ha hecho por escrito–, derroche 
de dinero, porque yo creo que, si ustedes inauguran una delegación en Portugal, ¿eh?, lo 
lógico es que estuviera el embajador de España, lo lógico es que estuvieran representan
tes lusos, de Portugal, lo lógico es que de allí se generaran nuevas relaciones que abrie
ran puertas y no cerraran..., como parece en algunos casos que está sucediendo.

Y, al final, lo que hay es una mala gestión. O sea, lo que ustedes pueden ganar por 
un lado, lo están perdiendo por otro, ¿eh? Y eso, pues, yo creo que es algo que la opo
sición, en su obligación de recordarles a ustedes no solo lo que tienen que hacer como 
Gobierno, sino que tienen que hacer acciones que beneficien a todos los ciudadanos, 
pues, debemos seguir insistiendo en esta línea.

Se lo vuelvo a decir: «La Generalitat» –le leo el artículo 193 del Estatuto de Autono
mía– «tiene competencia para llevar a cabo acciones con proyección exterior que deri
ven directamente de sus competencias.» Hacer la independencia, fer la independència, 
no es ninguna competencia, señor Romeva. Y eso nos está cerrando puertas, y eso es 
vulnerar la política exterior de España. Y, al final, eso acaba afectando a los intereses de 
España y también en concreto a los intereses de Cataluña.

Y ustedes no hace mucho me presentaron un informe, a raíz de una resolución que 
fue aprobada a instancia nuestra sobre su acción exterior durante el año 2016. Ustedes 
me hablaban de las delegaciones en el exterior y ustedes me decían que la creación de 
esas nuevas delegaciones obedecía también a criterios de eficacia y eficiencia. Mi co
mentario, mi reflexión, iría en esa línea: no se puede ser eficaz, no se puede ser eficien
te si cada dos por tres hay enganchadas, hay tropiezos con el Gobierno de España. Eso 
quiere decir que sus sinergias con el Gobierno de España, el estar bajo el paraguas de 
la política exterior de España y de las relaciones internacionales ustedes no lo están lle
vando a cabo correctamente. Y, por eso le digo, al final, lo que acaba siendo es un derro
che de dinero y una mala gestión.

La presidenta

Gràcies, diputada. Té la paraula el conseller, que encara té uns cinc minuts per a la 
rèplica.

El conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència

Doncs, senyora diputada –moltes gràcies–, benvinguda al segle xxi, què vol que li 
digui. (El conseller riu.) És que, clar, en un moment com l’actual, en què els actors de 
tota mena fan política internacional, fan acció internacional a tots els nivells, sense de
manar permís al Govern de l’Estat per tot allò que volen fer, eh? –no, no cal, vaja, és 
que és absolutament una pèrdua d’eficiència, i de recursos i d’energia innecessària–, que 
vostè posi en qüestió que el Govern de la Generalitat, amb tot allò que representa, no 
pugui ferho, em sembla francament una política pròpia, en tot cas, o una visió pròpia 
del segle xix, per ser generosos.
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Tanmateix, estem al segle xxi, vivim on vivim i, en qualsevol cas, jo ja entenc que 
a alguns els agradaria que Catalunya, malgrat l’Estatut d’Autonomia, seguís actuant 
de manera súbdita. Bé, nosaltres volem ser ciutadans i ciutadanes normals. I això im
plica que, des d’aquesta perspectiva, tenim tot el dret del món de seguir desenvolupant 
tota una sèrie de polítiques que ens pertoquen i que, a més a més, ens han de permetre 
tenir una presència internacional a l’alçada d’aquesta demanda.

Però, ho reitero, com que ja sé que no la convenceré perquè en aquest aspecte no ens 
posarem d’acord, li torno a demanar que sigui una mica rigorosa a l’hora de fer esment 
de les majories o de tots els catalans. En aquests moments les dades són inqüestiona
bles: la immensa majoria d’aquest país li està demanant, a vostè i a tots els que estem en 
aquesta sala i fora d’aquesta sala, que resolguem el problema que tenim sobre la taula 
per una via democràtica. Això és el que fa aquest Govern i això és el que explica aquest 
Govern a dins i a fora: el 80 per cent de la població està d’acord en aquesta resposta.

Si vostè s’atribueix –vostè sola, o vostè al seu grup– la representativitat de la totali
tat dels catalans, tenim un problema aritmètic, permeti’m que l’hi digui també amb tota 
franquesa, hi ha un problema de números. Perquè per mi la xifra del 80 per cent és prou 
legitimadora per fer el que estem fent, que no és altra cosa que respondre a la voluntat 
pacífica –pacífica–, democràtica, de la ciutadania.

Dit això, podem discrepar tant com vulgui: de si és pertinent, de si pertoca, de si 
s’ha de fer així, s’ha de fer aixà, dels beneficis o costos que té. Però també li diré una 
altra cosa: la política exterior de l’Estat espanyol es pot qualificar segurament de moltes 
coses, però de cooperadora i de lleial amb la majoria d’aquest país crec que no. I, per 
tant, en aquests termes, jo li demanaria, també, que fóssim una mica rigorosos a l’ho
ra d’utilitzar determinats adjectius, i, ho repeteixo, hi insisteixo, a l’hora també d’atri
buirse determinades representativitats.

Dit això, l’hi reitero, i em sap molt de greu, perquè no em podré moure d’aquesta si
tuació: ho fem i ho seguirem fent, perquè és perfectament legal i és la nostra obligació 
democràtica. Discutirem tant com faci falta, i els minuts que li queden segurament tor
narà a repetir la mateixa argumentació. Cap problema, esgotarem el temps que faci fal
ta. He vingut aquí jo i ho faré tal com és la meva responsabilitat.

La presidenta

Gràcies, conseller.

Preguntes al Govern acumulades relatives a les entrevistes a mitjans

311-00147/11, 311-00148/11 i 311-00149/11

Passem al següent bloc, que són preguntes que fan referència a les entrevistes a mit
jans. Són, de fet, tres, i, per tant, per un espai de cinc minuts té la paraula la diputada 
Beltrán.

Susana Beltrán García

Lo que es inapelable, conseller Romeva, es el respeto a las leyes democráticas: a la 
Constitución, al Estatuto. Si a ustedes no les parece bien porque lo consideran viejo, lo 
que tienen que hacer, pues, es ponerse a la cola, como el resto de partidos políticos, y 
presentar reformas a la Constitución española. Pero eso sí que es inapelable.

Y en esa línea me sorprendió, porque había una suspensión del Tribunal Constitu
cional sobre un artículo en el cual decía que el Gobierno podía tener relaciones fluidas 
con los medios de comunicación extranjeros. Cuando hay una suspensión del Tribunal 
Constitucional, significa que, mientras esté esa suspensión, el Gobierno tiene que respe
tar esa suspensión y, por tanto, no aplicarlo. En su momento me sorprendió, pero, visto 
lo visto, y visto que ustedes ahora, pues, van preguntando a los ciudadanos, ¿no?, si les 
parece importante cumplir las leyes, pues, ya en estos momentos, me puedo creer cual
quier cosa.

El problema, señor Romeva, no son los periodistas, que hacen su trabajo, y gracias 
a ellos nos enteramos más de lo que ustedes están haciendo, de su agenda opaca, que 
mirando el portal de Transparencia, o esperando que ustedes nos contesten a las pre
guntas escritas, y veo también que también a las preguntas orales, porque no concretan. 
El problema son ustedes, porque no hacen su trabajo: ustedes como gobierno tienen que 
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representar a todos los catalanes, y cuando ustedes son entrevistados parece que solo 
están defendiendo a una parte, ¿eh?, que es aquella parte de Cataluña que está a favor de 
un nuevo 9N.

Ese «80 por ciento» es un mito –es un mito. Nuestros ciudadanos, que votan opcio
nes como la nuestra, como nuestro partido político, por supuesto que no están de acuer
do con un nuevo 9N, y, si no, también a los datos del Pacte nacional pel referèndum, 
que solo ha acogido un 5 por ciento de posibles firmas de catalanes. ¿Dónde está ese  
80 por ciento?

Mi pregunta sería la siguiente, conseller Romeva: en las entrevistas que ustedes van 
a seguir concediendo a los medios internacionales, ¿van a seguir en la línea de repre
sentar solo a una parte de los catalanes?

La presidenta

Gràcies, diputada. És el torn del conseller.

El conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència

Amb tota franquesa, eh?, no demanarem permís per parlar amb periodistes interna
cionals i explicar el que s’està fent. I deu entendre vostè que òbviament no és de cap de 
les maneres una demanda lògica; és a dir, si vostè creu que el Govern de l’Estat, o vos
tès, com a partit de l’oposició, poden condicionar el fet de que un membre del Govern 
–el president, un conseller o qualsevol altre membre del Govern– pugui parlar amb un 
mitjà de comunicació, el que sigui, perquè no li agrada el discurs que fa, ho repeteixo, 
estem parlant de polítiques del segle xix, no estem parlant del segle xxi.

En segon lloc, jo també li agrairia que fóssim una mica rigorosos a l’hora de qües
tionar determinades representativitats. Les enquestes ho diuen, i parlo d’enquestes: és 
que el 30 per cent dels seus votants –dels seus, dels de Ciutadans– estan a favor de votar 
en un referèndum. Els seus, eh?, no els de..., els seus, el 30 per cent dels seus. Quan vos
tè diu el que està dient, representa aquest 30 per cent que li diu això?

I si a vostè això la incomoda perquè és una enquesta, escolti, hi ha una manera in
qüestionable de saber si finalment estem parlant o no del que vol la majoria, se’n diu 
«referèndum», i ho resolem, eh? I ho resolem, però a més a més sense haver d’allargar 
aquestes preguntes i respostes. Perquè si el resultat d’aquest referèndum és, com vostè 
diu, que no hi ha una majoria que vulgui això, s’acaba el debat, escolti, s’acaba el pro
blema. I si en canvi és que sí, vostè haurà d’acceptar que hi ha una majoria que li està 
dient una cosa que vostè no comparteix però que és perfectament legítima.

Ara, allargarho contínuament tampoc no crec que sigui representar els interessos 
de tots els catalans, com vostès diuen. No ho és –no ho és–, és marejar la perdiu i, en 
tot cas, atribuirse una representativitat que en tot cas ni numèricament ni políticament 
els pertoca.

Però pel que fa a la qüestió específica dels mitjans de comunicació. Em sap molt 
greu, nosaltres quan parlem amb els mitjans no ho fem pensant que vostès no ho llegi
ran. Quan parlem amb un periodista o el que sigui, o una periodista, òbviament ho fem 
amb voluntat d’explicarnos, aquí o fora d’aquí; amb els que venen de fora i s’interessen 
pel que està passant, o amb els que quan ens trobem quan fem visites a l’exterior també 
ens interpel·len.

Alguns d’aquests periodistes, òbviament, poden tenir punts de vista molt diferents 
dels que nosaltres exposem, però amb total normalitat intercanviem punts de vista. Se’n 
diu «debat», se’n diu «transparència», perquè òbviament quan nosaltres parlem no aspi
rem en absolut a que amaguin res del que diem.

Dit això, ho seguirem fent, encara que no li agradi.

La presidenta

Gràcies, conseller. Passem al següent bloc...

Susana Beltrán García

No, no, no. Em queden dos minuts i mig.

La presidenta

Disculpa. Sí, endavant. Disculpa, diputada.
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Susana Beltrán García

Sí, gracias. Insisto, el problema, conseller Romeva, no son los periodistas, son uste
des, que siguen sin representar a todos los catalanes. Si cogemos datos objetivos, y no 
encuestas, las ultimas elecciones que hubo en Cataluña demuestran que ese 80 por cien
to no está –no está. Si cogemos otra vez el Pacte nacional pel referèndum, solo ha con
seguido un 5 por ciento.

Nosotros sí queremos que ustedes pongan las urnas, pero las urnas de verdad, para 
que convoquen nuevas elecciones, y para que los ciudadanos puedan pronunciarse no 
solo sobre qué proyecto u organización territorial queremos, sino qué quieren los catala
nes con relación a la cultura, a la sanidad, a la educación. Si ustedes no son capaces, como 
Gobierno..., porque eso va ligado al cargo de representar a todos los catalanes; si ustedes 
quieren seguir en la línea de ser partido político únicamente, entonces lo que tienen que 
hacer es abandonar el Gobierno y convocar elecciones democráticas cuanto antes.

El futuro de Cataluña para nosotros es votar en unas elecciones democráticas, y 
espero que usted también lo recoja como representante del Gobierno, y que somos re
presentantes también de muchos catalanes, en sus entrevistas con diferentes medios in
ternacionales y también con medios nacionales. Y si ustedes no pueden representar su 
cargo, ¿no?, que rige el principio de neutralidad para poder representar a todos los ciu
dadanos, se lo vuelvo a reiterar: convoquen elecciones democráticas y que los ciudada
nos puedan votar, pues, un nuevo gobierno.

Gracias.

La presidenta

Conseller, és el seu torn.

El conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència

Sí; moltes gràcies. Fins on jo sé, vostès tenen vint diputats, que és la representativi
tat que la gent els ha donat. (Veus de fons.) Vinticinc. Però això no els dona la majoria, 
la majoria està en una altra opció; aquestes són les dades, aquestes són les majories que 
existeixen.

Amb aquesta realitat estem funcionant tots: vostès com a oposició i nosaltres com 
a Govern. No els agrada? Legítim, lògic. Cap problema, però és la realitat. I és la rea
litat –és la realitat–, i per tant, en aquest sentit, escolti, a vostè no li agrada, és legítim, 
però a mi em sembla també que estar reiterant el mateix debat, i la mateixa pregunta  
i la mateixa repregunta tampoc no ens ajuda a avançar, eh? I jo no hi tinc cap problema: 
la meva obligació és venir aquí i respondre a les seves preguntes. Ho faré, però com que 
veig que tampoc no avancem en els arguments, tampoc no li puc aportar absolutament 
res nou. Ja ho hem dit tot; ja ens ho hem dit tot, i fins i tot em sap greu pels mateixos 
companys i companyes, que són companys de tots plegats, que han de sentir una altra 
vegada el mateix plantejament per part seva i les mateixes respostes per part nostra, 
perquè és que no hi ha una altra versió possible a donar davant de la seva reiterada insis
tència en negar unes qüestions que tant políticament com numèricament a mi em sem
bla que són inqüestionables.

Però sé que no ens posarem d’acord en això, i, per tant, jo ja no hi puc donar més voltes 
de les que ja hi he donat. Les dades són les que són, i, per tant, la voluntat en tot cas d’en
tendre’ns i de parlar amb tothom hi seguiran sent. Que no ens posarem d’acord en aquest 
tema? És possible. Li diria, i li diré, que segurament ens podem posar d’acord en molts al
tres temes, tampoc me n’amagaré. Ara, en aquest és evident que tenim punts de vista dife
rents i, per tant, ho hem d’acceptar, no passa res.

Ja veurem quin resultat tenen en el futur vostès en unes eleccions, les que siguin, a 
les que es vulguin presentar. Però de moment són oposició, aquesta és la realitat, malau
radament per a vostès.

La presidenta

Gràcies, conseller. Diputada, li queden quarantanou segons.

Susana Beltrán García

No, ja està.

La presidenta

Passem al següent bloc.
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Preguntes al Govern sobre els contactes del Departament d’Afers i 
Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència amb el Ministeri 
d’Afers Exteriors, l’ambaixada o els consolats d’Espanya a França  
per a interessar-se per l’estat dels catalans desplaçats a Niça la nit 
del 14 de juliol de 2016, i a Turquia per a interessar-se per l’estat dels 
catalans desplaçats a aquest país durant l’intent de cop d’estat del  
15 de juliol de 2016

311-00268/11 i 311-00269/11

Són dues preguntes –són cinc minuts en total, per tant, dos minuts i mig per a ca
dascun–, referents a les relacions amb el Ministeri d’Assumptes Exteriors. Té la paraula 
la diputada.

Susana Beltrán García

Y ustedes son Gobierno y siguen teniendo la obligación de representar a todos los 
catalanes. Si en esto no nos ponemos de acuerdo, es que ustedes tienen un problema 
grave, porque ustedes tienen que representar al conjunto de los catalanes; no es un pro
blema de la oposición, es un problema del Gobierno.

En relación con las situaciones de crisis, emergencias o atentados terroristas en el 
exterior, nosotros les preguntamos, a raíz de los atentados en Niza y también en el in
tento de golpe de estado en Turquía, si existía algún protocolo elaborado por la conselle-
ria para invocarlo, para activarlo si se producían estas emergencias, ¿no?

De hecho, antes usted, en el plan de cooperación, alguna mención ha hecho al res
pecto. Y mi sorpresa, en este caso positiva, fue que ustedes me contestaron que «el 
Gobierno cuenta con un protocolo establecido que pone en marcha inmediatamente» 
–estoy leyendo su respuesta– «en todos los casos, sea un terremoto, una atentado, un 
accidente, y que contempla, entre otras cosas, ponerse en contacto con el servicio de 
emergencias consulares del Ministerio de Asuntos Exteriores para pedir información y 
ponernos a su disposición; también con el representante consular correspondiente para 
tener contacto directo en todo lo que haga falta.»

Mi pregunta, conseller, sería la siguiente: ¿el Ministerio de Asuntos Exteriores tiene 
conocimiento de este protocolo? ¿Lo han consensuado con el Ministerio de Exteriores?

La presidenta

Té la paraula el conseller.

La consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

Primer, per matar el tema, ja: escolti, la voluntat d’aquest Govern és representar el 
100 per cent dels ciutadans, donant al 100 per cent dels ciutadans i ciutadanes la pos
sibilitat d’expressarse –al 100 per cent. L’actitud del Govern espanyol negant que el 80 
per cent de Catalunya sigui escoltada a mi em sembla que no és representar la totalitat 
dels ciutadans que avui disposen de la ciutadania de l’Estat espanyol.

A partir d’aquí discuteixi el que vulgui, però les dades són les que són. La volun
tat d’aquest Govern és que el 100 per cent de la població pugui ser escoltada; el 100 
per cent, no només una part –no només una part: el 100 per cent. Negar aquest dret és 
impedir que el 80 per cent de la població d’aquest país pugui veure satisfeta la seva de
manda pacífica i democràtica. Miriho com vulgui, però d’aquí no ens en sortirem, i a 
mi em sembla que les xifres són molt clares per a tothom.

Dit això, precisament en l’exemple que vostè em posa a mi em satisfà molt dirli que 
el protocol de relacions que tenim, no només previst sinó activat constantment cada ve
gada que hi ha una crisi, funciona molt bé. Perquè cada vegada que hi ha hagut una si
tuació –n’hem tingut malauradament algunes recentment, i alguna especialment greu–, 
des del departament ens hem posat en contacte amb el ministeri, òbviament per in
formarnos, per saber si hi havia coneixement d’alguna persona que poguéssim ajudar, 
fos o no fos catalana, òbviament, perquè, si és catalana, això ens permetria també po
sarnos en contacte amb les famílies, si hagués estat el cas, com en algun cas ha estat el 
cas, i poder cooperar, poder col·laborar.

I això és una norma habitual, normal, que funciona. No és que estigui previst par
larne, és que és la pràctica quotidiana, i en més d’una ocasió, en diverses ocasions, pre
cisament, he de dir que això es produeix.
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He de dir que ja es produïa abans que nosaltres entréssim a formar part d’aquest Go
vern, i el que nosaltres hem fet ha sigut en tot cas polir, treballar i fins i tot activar enca
ra més aquests protocols d’emergència, que, ho repeteixo, en més d’una ocasió s’han de
mostrat molt útils. Recordem el cas de Niça, malauradament, el cas de Turquia, i altres 
casos que també hi hem hagut de lamentar situacions tràgiques, fins i tot, en algun cas.

Això és el que és normal –això és el que és normal–: agafar el telèfon i trobar a l’al
tra banda del telèfon una persona amb la qual et puguis entendre per resoldre un proble
ma. Això és el que és normal, això és el que és lògic, i això és al que nosaltres aspirem. 
I aquesta és l’oferta que nosaltres estem contínuament posant al servei de les autoritats 
espanyoles.

En aquest cas he de dir, satisfactòriament, que funciona.

La presidenta

Passem al següent torn. Un bloc de vuit preguntes...

Susana Beltrán García

No, no, no...

La presidenta

Sí, té un minut. Disculpi, diputada. El seu torn.

Susana Beltrán García

Entonces, entiendo, conseller, que ustedes han hablado y han colaborado con el Mi
nisterio de Exteriores en la elaboración de este protocolo de emergencia, si le he enten
dido bien.

Me sorprende, porque ustedes dicen que esto debería ser lo habitual, porque yo lle
vé a este Parlamento una propuesta para poder hacer seguimiento precisamente de este 
protocolo de emergencias, y además leí también en esta comisión su respuesta, y el par
tido que a ustedes les da apoyo votó en contra.

Entonces, a mí me sorprendió muchísimo, porque yo creo que es importante que 
ustedes lideren esos protocolos de emergencias, pero también es importante que la ciu
dadanía conozca qué es lo que están haciendo y que el Parlamento pueda ejercer su fun
ción principal, que es la función de control, y hacer un seguimiento de lo que ustedes 
están haciendo. Son funciones diferentes; el objeto es el mismo, pero las funciones son 
diferentes.

Y, además, si no lo pregunto, nadie se entera, nadie se entera de que ustedes tienen 
activado ese protocolo. Con lo cual, conseller, vemos de nuevo que hay ciertos obstácu
los para conocer su actividad a nivel exterior.

La presidenta

Gràcies, diputada. Al conseller se li havia exhaurit el temps.

Peguntes al Govern acumulades relatives a Independent Diplomat

311-00331/11 a 311-00338/11

Per tant, passem al sisè bloc: vuit preguntes sobre Independent Diplomat; són deu 
minuts, per tant, cinc minuts per torn. Té la paraula la diputada Beltrán.

Susana Beltrán García

Bien. Independent Diplomat fue un lobby especializado en política exterior y diplo
macia; ambas materias no son competencia de la Generalitat de Catalunya, y fueron 
contratadas por los gobiernos que le precedieron. Las cifras –sí que nos proporciona
ron la información– las voy a leer, porque creo que los ciudadanos tienen derecho a co
nocerlas, ¿no?

Este lobby, encargado, como digo, de diplomacia y política exterior –y la Generalitat 
no tiene competencia en ninguna de las dos–, se dedicó durante el segundo semestre de 
2013, durante 2014 –todo 2014– y 2015..., era un contrato entre Independent Diplomat y 
Diplocat en el cual la Generalitat pagó cada mes 54.000 euros.

Pero, además –y ahí, yo les digo, ¿eh?, mi sorpresa, pues, siempre va en aumento 
con ustedes–, la Delegación de Cataluña en Estados Unidos paralelamente también fir
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mó un contrato con Independent Diplomat durante tres meses durante 2013 y todo 2014 
por un importe mensual aproximadamente de 7.200 euros.

Es decir, sumado, ¿no?, el coste del presupuesto general más el presupuesto que pa
gaba la Delegación de Cataluña en Estados Unidos durante todo este tiempo aproxima
damente son unos 2 millones de euros. Si a estos 2 millones de euros se les suman los  
2 millones de euros aproximadamente que tiene como presupuesto Diplocat, y además 
se le suma el presupuesto de la Delegación de Cataluña en Estados Unidos, las cifras 
son impresionantes, son impresionantes, e insisto, para hacer cosas las cuales, pues,  
Cataluña no puede hacer.

Bien, su respuesta –a parte de la información que yo le pedí–, después de un montón 
de preguntas que le hice, fue una frase, una frase memorable, donde ustedes me con
testaban: «El Govern de la Generalitat no tiene contratados servicios con Independent 
Diplomat.»

Mi pregunta sería, a ver si me contesta, conseller: ¿por qué la Generalitat no renovó 
el contrato de Independent Diplomat para 2016? ¿Hay un informe final de actividad, de 
Independent Diplomat?

La presidenta

Té la paraula el conseller.

El conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència

Em sap greu, ja que m’ho demana en oral..., i ho té per escrit, eh?, però l’hi diré en 
oral. «El Govern de la Generalitat no té contractats serveis amb Independent Diplo
mat.» L’hi llegeixo, perquè l’hi he enviat per escrit, però ja que vostè ho vol oral, l’hi dic 
oral, que és la realitat.

Pel que fa a les activitats passades, ja se l’hi han passat: vostè en té totes les dades i 
en té tota la informació. No s’hi pot ampliar absolutament res més, perquè no hi ha ab
solutament res més.

Dit això, com que em queden quatre minuts i trenta, jo en tot cas els regalo a algun 
diputat més enllà, perquè a ella no els puc posar, que pugui tenir interès en alguna altra 
comissió, però jo ja no tinc res més a afegir a aquesta pregunta, perquè ja se li ha donat 
tota la informació pertinent.

La presidenta

Gràcies, conseller. Diputada, disposa de dos minuts més per repreguntar. (Veus de 
fons.) Li quedaven dos minuts més. Eren cinc per barba: vostè n’ha gastat tres, en que
den dos. Si no en vol fer ús, cap problema. El conseller diu que ja no en farà més ús, si 
vostè en vol fer ús... Però no hi està obligada. (Veus de fons.) Sí? (Pausa.) Dos. Però no 
hi està obligada, eh?, diputada.

Susana Beltrán García

Me obligo, me obligo. Conseller, otra vez es que no me contesta a las preguntas, 
¡por Dios! O sea, ¿por qué la Generalitat no renovó el contrato de Independent Diplo
mat para 2016? ¿Hay un informe final de actividad? Nosotros se lo hemos pedido. Y la 
Generalitat no puede eludir sus obligaciones de información por el hecho de que esos 
contratos se hubieran realizado anteriormente a su Gobierno, porque además el contra
to de Independent Diplomat acabó en 2015 cuando esta legislatura ya estaba empezada.

¿Qué pasa?, ¿que los ciudadanos no van a tener derecho a conocer las actividades y 
los casi 2 millones de euros, más la actividad de Diplocat, que se realizó en todo este 
tiempo? ¿Vamos a seguir sufriendo la opacidad de este Gobierno, cuando además el 
presidente que ordenó celebrar este contrato con Independent Diplomat es el que está 
ahora dando conferencias por todo el mundo? ¿Nadie va a asumir responsabilidades por 
ese dinero sobre el cual la Generalitat no tenía competencias y no sabemos en qué fue 
dedicado? ¿Ustedes creen que los ciudadanos no tienen derecho a saberlo?

La presidenta

Gràcies, diputada. El conseller ja ha dit que no feia ús del seu torn.
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Preguntes al Govern acumulades relatives a relacions amb 
organitzacions internacionals

311-00477/11, 311-00478/11 i 311-00479/11

Per tant, passem al següent bloc: relacions amb organitzacions internacionals. Són 
tres preguntes, amb un temps màxim de deu minuts, cinc minuts per cadascun. Té la 
paraula la diputada Beltrán, per un temps de cinc minuts.

Susana Beltrán García

El Parlament aprobó resoluciones –no con el voto de Ciudadanos– que denuncia
ban la persecución de cargos electos con la petición de que el Gobierno llevara esa pe
tición..., la enviara a Naciones Unidas y al Consejo de Europa. Ustedes enviaron esa 
queja a Naciones Unidas y al Consejo de Europa, y Ciudadanos les pidió las cartas de 
respuesta a las tres cartas que enviaron dando mandato a la petición del Parlamento.

Su respuesta fue muy divertida porque su respuesta fue algo así como diciendo: 
«Nosotros mandando esas cartas ya hemos cumplido con nuestra obligación.» Bueno, 
yo creo que los ciudadanos, supongo, piensan que, si ustedes envían cartas, es porque 
van a esperar una respuesta, porque, si no, no tiene..., es como mensaje en una botella, 
¿no?: «Lo lanzo al mar y bueno, pues, ya está.» Yo creo que no, yo creo que, si ustedes 
envían cartas, es porque esperan una respuesta y los ciudadanos esperan una respuesta.

Mi pregunta sería: ¿han recibido respuesta a las cartas enviadas a Naciones Unidas y 
al Consejo de Europa sobre este tema? Y si es así, ¿qué les han dicho?

La presidenta

Gràcies, diputada. És el torn del conseller.

El conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència

Sí; senyora Beltrán, vostè és jurista. Escolti, sap perfectament que, si una resolució 
del Parlament insta el Govern a transmetre el contingut d’una resolució a una institu
ció, la que sigui, la feina del Govern és agafar aquesta resolució, indiferentment de si li 
agrada més, li agrada menys o el que sigui, i transmetrela. Això passa aquí, passa al 
Parlament Europeu i passa a qualsevol institució que aprova resolucions, fins i tot en un 
ajuntament.

L’obligació d’aquest Govern és fer això, i per tant la carta a la qual vostè fa referèn
cia en els casos en els que esmenta senzillament és una nota informativa que explica 
que el Parlament de Catalunya ha aprovat determinades coses. Si vostè considera que 
hem d’estar asseguts esperant al costat del telèfon esperant una resposta, escolti, molt 
legítim, i benvinguda sigui, però la feina d’ofici –d’ofici– del Govern és fer això.

Dit això, en tot cas són resolucions del Parlament de Catalunya, i són resolucions 
que s’han aprovat, s’han discutit per majoria al Parlament de Catalunya. Ho reitero: 
a vostè potser no li agraden? És legítim, és normal i no passa res, però és la realitat i 
per tant a partir d’aquí la feina del Govern, com vostè deu comprendre, és actuar d’ofi
ci perquè és l’obligació, perquè és el que aquest Parlament també li ha encomanat. Ho 
ha fet, ho fa i ho seguirà fent. I a partir d’aquí, si a vostè no li agrada o el contingut o, 
diguemne, que tinguem aquest tipus de relació epistolar, doncs, home, em sap molt de 
greu, però no li puc dir res més.

La presidenta

Gràcies, conseller. Li queden tres minuts de rèplica, diputada Beltrán.

Susana Beltrán García

Conseller, a mí me encanta que envíen cartas, ¿no? Pero como ciudadana –no como 
ciudadana del partido de Ciudadanos, sino como cualquier ciudadano– lo que espero es 
que haya una respuesta. Y usted, de nuevo, no me ha contestado; o sea, no me ha con
testado, es que es increíble. Bueno, ahí está el diario de sesiones y está el vídeo, y lo po
drán ver. O sea, entiendo que ustedes no han recibido cartas de respuesta, porque, si las 
hubieran recibido, casi estoy segura que ya las conocería el mundo mundial.

Bien, es verdad que, donde ustedes mandaron esas cartas, también su conselleria 
firmó un acuerdo, un memorándum, con el Consejo de Derechos Humanos de Naciones 
Unidas para hacer acciones en materia de derechos humanos y para dar apoyo a proce
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dimientos especializados, lo cual, conseller, ya le adelanto que nos parece bien, pero es 
lo que le decía hace un rato, ¿no?: o sea, lo que ganan por un lado, lo pierden por otro.

O sea, ustedes han hecho un acuerdo de cien mil euros para apoyar acciones de de
rechos humanos, pero al mismo tiempo ustedes han gastado 110.000 euros en dar pu
blicidad a una conferencia de un presidente que, pues, habrá tenido la repercusión que 
habrá tenido. Pero esa es la imagen de este Gobierno: cien mil euros para derechos hu
manos, para acciones de derechos humanos; 110.000 euros para dar publicidad a una 
conferencia del presidente que ni siquiera representa a todos los catalanes.

La presidenta

Gràcies, diputada. Conseller, té tres minuts de torn. (Veus de fons.) Per tant, no vol 
fer ús del torn.

Preguntes al Govern acumulades relatives a relacions amb estats

311-00501/11, 311-00552/11, 311-00553/11 i 311-00554/11

Passem al vuitè bloc, que són relacions amb estats. Són quatre preguntes; serien deu 
minuts, per tant cinc minuts per cadascun. Per tant, té la paraula la diputada Beltrán.

Susana Beltrán García

Nuevas preguntas. Yo les preguntaba a raíz de las protestas de Francia, Andorra y 
Mónaco, que se hicieron eco los medios de comunicación, a raíz de unas resoluciones 
del Parlament de Catalunya, en las que, por un lado, se hacía referencia al derecho de 
autodeterminación de la Cataluña Norte, con el consiguiente enfado de Francia, y por 
otro lado, a la consideración de Andorra, y en términos parecidos, Mónaco, como pa
raísos fiscales.

Les pedimos, desde diferentes maneras y posibilidades, y siguiendo preguntando, si 
ustedes habían recibido esas notas de protestas que salieron en todos los medios de co
municación. Y al final –y al final– después de preguntar, repreguntar y volver a pregun
tar, ustedes nos contestaron y efectivamente nos dijeron que el Ministerio de Exteriores 
había enviado las notas diplomáticas, que son notas de protesta, y que además ustedes 
las habían mandado al Parlament. Sorpresa, sorpresa nuestra, porque yo creo que na
die en este Parlamento lo sabía, o al menos la oposición democrática desde luego, no lo 
sabía.

A raíz de esas notas diplomáticas formales y que son notas de protesta, ¿han habla
do de este tema con el Ministerio de Asuntos Exteriores? ¿Ustedes igualmente han ha
blado con el Gobierno de Francia? ¿Se han comunicado con ellos o con el Gobierno de 
Andorra por este caso?

La presidenta

Gràcies, diputada. És el torn del conseller.

El conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència

És encomiable, eh?, la seva voluntat de preguntar coses que ja sap, perquè a més 
a més vostè sap precisament el que hi ha al darrere, perquè és una resolució del Par
lament, de la qual vostè és diputada, i per tant ja sap el contingut de la resolució i sap 
perfectament que no hi ha hagut cap referència ni del Govern de França, ni del Govern 
andorrà ni el Govern de Mònaco cap al Govern de la Generalitat directament. No hi ha 
estat, ja ho sap, és que a més a més ja ho sap. Vol que l’hi digui oralment? L’hi dic, no 
hi tinc cap inconvenient.

Dit això, sobre el contingut d’una resolució del Parlament de Catalunya qui s’ha de 
pronunciar és el Parlament de Catalunya. El Govern, en aquest sentit, és un mer obser
vador d’una realitat, que a més a més té a veure amb un principi que jo entenc que vostè 
potser la incomoda, que és la separació de poders.

Però en qualsevol cas, dit això, la realitat és la que és i, si en algun moment hi ha 
hagut alguna comunicació que ha vingut de part del Govern de l’Estat espanyol, s’ha 
transmès al Parlament, ho repeteixo, amb la mateixa lògica de transmissor d’informa
ció. Dit d’una altra manera, també: vostè em pregunta si hem tingut contactes? De fet, 
aquesta pregunta me la fa oralment, no està escrita; per tant, potser no caldria que la hi 
respongués, eh?, també l’hi dic amb tota franquesa, però la hi respondré.
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Escolti, cap problema en parlar amb el senyor Dastis del que vulgui –del que vulgui–, 
quan vulgui. Ja l’hi he demanat, fins i tot personalment i per telèfon, que ens podem 
veure, cap problema –cap problema. No el tinc jo, el problema en parlar amb qualsevol 
interlocutor que tingui propostes a fer i voluntat de diàleg amb respecte i lleialtat. Jo no 
hi tinc cap problema. Ara, evidentment, perquè puguem parlar cal, com a mínim, que si
guem dos els interessats, i jo ja ho soc, però a l’altra banda hi ha d’haver també la volun
tat de l’altre interlocutor, que de moment –de moment– no hi és. Jo no sé si vostè, que té 
tanta influència a Madrid, pot intercedirhi. Estarem en espera de les seves gestions tan 
amables i sempre tan diligents, com ho ha estat amb el Govern de la Generalitat.

La presidenta

Gràcies, conseller. Diputada, disposa de tres minuts més.

Susana Beltrán García

Jo estic amb vostè, conseller. (Remor de veus.) De todas maneras, me sorprende su 
respuesta, porque la nota de protesta de Francia explícitamente dice: «La Dirección de 
la Unión Europea del Ministerio de Asuntos Exteriores y Desarrollo de Francia» –estoy 
traduciendo, ¿eh?– «trasladará o tratará de hablar con el delegado de Cataluña en París 
en cuando tenga ocasión de este tema», ¿no?

Es verdad que esta nota de protesta es una nota formal, es una nota diplomática que 
se envía del Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia a Exteriores de España. ¿Por 
qué? Y digo «¿por qué?» porque es un tema muy serio. Es lo que le decía antes, al prin
cipio de los tiempos: la responsabilidad última de que ustedes hagan bien, o hagan mal 
o hagan chapuzas no es de usted, es del Gobierno de España. La responsabilidad inter
nacional es de España, y por eso el Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia se pone 
directamente en contacto con el Ministerio de Asuntos Exteriores de España y le dice: 
«¿Qué está pasando?», y protesta, y cómo protesta. La Francia recuerda que el Parla
mento de Cataluña no tiene vocación de implicarse en los asuntos internos franceses 
y deplora que esta instancia emita resoluciones que afectan a la soberanía de Francia.

Yo creo que este es un tema muy serio. Aunque haya sido una resolución que se haya 
aprobado por el Parlamento, ustedes en Cataluña son estado, ustedes son responsables 
de las acciones que en Cataluña se realicen, y en última instancia el responsable último 
es el Gobierno de España. Tienen, además –usted me lo ha recordado varias veces– un 
partido mayoritario que les da apoyo, ¿eh?, y sus negligencias han provocado notas ver
bales de protesta, y eso es un hecho serio y es un hecho importante.

Yo sé que a veces se prefiere ironizar sobre aquellas actuaciones más o menos ne
gligentes que ustedes realizan, pero yo creo que esto es un tema serio y, si lo único que 
hacen es persistir en esa idea, pues, van ustedes a ir acumulando notas de protesta de 
estados, con la consiguiente responsabilidad internacional, no para Cataluña sino para 
España, y el consiguiente perjuicio para todos los ciudadanos, para 47 millones de per
sonas, que no son pocas personas.

Con lo cual, conseller, cuando yo le hablaba de cuando hay cooperación y lealtad las 
cosas funcionan, es precisamente por esto. Cuando no hay lealtad ni cooperación y se 
hacen las cosas por libre, pues, pasa esto: pasan chapuzas, mala gestión, opacidad, no
sotros hemos tenido que preguntar un montón de veces...

Es una nota de protesta, es una nota diplomática, y es para tomar cuenta de lo que a 
ustedes también les están diciendo.

La presidenta

Gràcies, diputada. És el torn del conseller.

El conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència

Moltes gràcies. Que quedi constància que vostè acaba de dir «negligent» al Parla
ment de Catalunya, perquè reitero que això és una resolució del Parlament de Catalu
nya, no del Govern de la Generalitat. Vostè està dient que la majoria del Parlament de 
Catalunya no és sobirana per decidir autònomament aquelles qüestions que majoritària
ment, en funció del mandat que li ha donat la ciutadania, pot decidir: un concepte molt 
particular del que significa el «parlamentarisme», eh? Però, en qualsevol cas, ho reitero: 
que quedi constància que vostè quan parla d’això en realitat està titllant d’irresponsable 
i de negligent el Parlament de Catalunya, una institució que vostè també representa. En 
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tot cas, simplement perquè deixem les coses clares sobre la taula i siguem tots una mica 
conscients de a qui ens referim.

De les resolucions del Parlament de Catalunya crec que ha de respondre sobira
nament i amb tot el dret i legitimitat la institució a la qual pertanyen, que és el Parla
ment de Catalunya, en funció de les majories que democràticament la gent li ha atorgat. 
Qualsevol altra cosa, ho repeteixo, és marejar la perdiu. I jo ja entenc que ho intentin, 
eh?, però això no vol dir que se’n surtin.

La presidenta

Gràcies, conseller.

Preguntes al Govern acumulades relatives a la Diplomàcia Pública de 
Catalunya

311-00136/11, 311-00560/11 a 311-00565/11 i 311-00679/1

Passem al darrer bloc: vuit preguntes sobre Diplocat; són vint minuts, per tant, dis
posen de deu minuts cadascun. I, per tant, té la paraula la diputada Beltrán.

Susana Beltrán García

Conseller, yo no he llamado «negligente» al Parlament, yo he llamado «negligente» 
al Gobierno, y se lo he explicado: en última instancia el responsable de lo que pase en 
Cataluña son ustedes, es el Gobierno de la Generalitat, y en última instancia, desde el 
punto de vista del derecho internacional, desde el punto de vista de la política exterior, 
de lo que ocurra en el Parlament de Cataluña es responsable España, es responsable el 
Gobierno de España. Y esa es la razón por la cual –no me lo estoy inventado: ustedes 
lo leyeron, ustedes lo enviaron al Parlamento– el Ministerio de Asuntos Exteriores de 
Francia envía una nota de protesta al Ministerio de Asuntos Exteriores de España y 
le pide explicaciones, y además le dice que van a hablar con ustedes. Luego, no es un 
problema de separación de poderes, no es un problema del Parlamento, es usted..., que 
como gobierno son responsables de lo que en este territorio ocurra e, insisto, en última 
instancia el responsable de todo lo que ocurra en el Estado es el Gobierno de España.

Bien, en relación con Diplocat –último paquete de preguntas–, nosotros ya, práctica
mente casi al principio de legislatura, presentamos una propuesta de resolución donde 
decíamos que Diplocat no reflejaba la pluralidad de la sociedad de Cataluña, y además 
contó con los votos afirmativos del Partido Socialista, Partido Popular y Catalunya Sí 
que es Pot. Es decir, sumados, en votos, corresponde a la mayoría social en Cataluña. 
No se aprobó, pues, porque el partido que les da apoyo votó en contra, pero sí entiendo 
que eran datos como para que ustedes los tuvieran en cuenta, dado el grado de apoyo 
que tuvo esta resolución.

Sin embargo, lejos de hacer caso, Diplocat sigue su periplo a lo largo del mundo, 
¿no?, y a ustedes, que les gusta tanto la separación de poderes, ustedes y también Di
plocat, pues, ya llevan tiempo ejerciendo una actividad que es muy genuina de los par
lamentos y de los grupos políticos, que sería la actividad propiamente o la diplomacia 
–entre comillas–, la «paradiplomacia» parlamentaria.

Nosotros, como grupo político, decidimos ir a las reuniones que convoca Diplocat 
cuando invita a diputados extranjeros porque creemos que la función del principal par
tido de la oposición es controlar la actividad que ejercen, pero no porque consideremos 
que esta actividad es necesaria, y además yo creo que es prescindible para el gasto de 
todos los catalanes. ¿Por qué? Se lo decía hace un momento: porque los grupos políticos 
tenemos nuestros contactos, elegimos con qué diputados extranjeros queremos mante
ner relaciones y con quién queremos, pues, profundizar mucho más, y no necesitamos 
que Diplocat, pues, interfiera en lo que sería la actividad parlamentaria propiamente, y 
menos que lo haga con el dinero de todos los catalanes.

Esa falta, también, de pluralidad, de reflejo de lo que es la sociedad catalana y esas 
interferencias con la actividad que realizan otras instituciones, como el Parlamento, 
como los grupos políticos, también me lleva a reflexionar sobre el consejo asesor. Sobre 
sus miembros, de prestigio y de una considerable carrera en el extranjero importante, 
nada que decir, pero no es un reflejo de lo que es la sociedad catalana ni su realidad: ni 
somos todos famosos ni somos todos exitosos, ¿no? Y también realizan actividades di
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plomáticas, que también los medios de comunicación se han hecho eco, y no sé hasta 
qué punto, pues, han sido exitosas o han sido otra patosidad o otra..., acciones negligen
tes, ¿eh?

Mi pregunta sería la siguiente, conseller: ¿qué está haciendo el Govern para adaptar 
Diplocat a la sentencia del Tribunal Constitucional, que considera que Cataluña, y por 
tanto también sus organismos, no pueden tener diplomacia?

La presidenta

Gràcies, diputada. És el torn del conseller.

El conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència

Moltes gràcies. Ho reitero, eh?: 18 de novembre del 2015, pocs mesos, poques set
manes, de fet, de que hi hagués hagut les eleccions, encara no hi havia aquest Govern, ja 
es va fer una resposta per escrit a moltes de les preguntes que vostè ha fet.

El 15 de desembre passat vostè va tenir ocasió de fer aquestes i segurament moltes 
altres preguntes al secretari general d’aquesta entitat, que va comparèixer precisament 
per explicarli, ho repeteixo, el que vostè ja sap, el que vostè ha tingut ocasió de llegir, 
perquè, a més a més, vostè, efectivament, és una de les persones que participa de mane
ra activa en les trobades que es fan organitzades per Diplocat, o per qui sigui, amb per
sones que tenen interès en saber què passa aquí.

També en saber la seva opinió, que fins on jo sé ningú la hi ha vetat; és a dir, quan 
venen, pregunten, i a més a més tothom que ve té la llibertat absoluta, crec, i és el que 
ha de ser, de preguntar i de parlar amb qualsevol. De la mateixa manera que no li ha de 
demanar permís vostè a ningú per parlar amb qui consideri, ningú altre li ha de dema
nar permís a ningú per parlar amb qui consideri. Ho repeteixo: la inclou a vostè; de la 
mateixa manera que vostè no ha de demanar permís a ningú per ferho, els altres mem
bres, siguin del Parlament o de l’executiu, crec que tenen tot el dret del món de respon
dre preguntes, de parlar, de trobarse amb qui considerin que és pertinent des d’un punt 
de vista de debat polític i de debat sobre l’actualitat. Bé, a vostè no li agraden les majo
ries que hi ha. Ho reitero: són les que són.

Pel que fa a la pluralitat, permeti’m que li llegeixi les institucions que formen part 
de Diplocat: la Generalitat de Catalunya, certament; diputacions: Barcelona, Girona, 
Lleida i Tarragona, i el Consell General de la Vall d’Aran; ajuntaments: de Barcelona, 
Girona, Lleida –i ho subratllo: Lleida, perquè alguna cosa hi tenen a veure–, Tarragona,  
Vielha e Mijaran; l’Associació Catalana de Municipis i Comarques –certament no hi 
són tots, però déun’hido–; la Federació de Municipis de Catalunya –no hi són tots, 
però déun’hido–; a nivell d’entitats: Federació Catalana de Caixes d’Estalvi, el Con
sell General de Cambres de Comerç, Micro, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya 
–Pimec–, Foment del Treball, AMEC, Femcat, Confederació de Cooperatives de Ca
talunya, Comissions Obreres, Unió General de Treballadors –no hi són tots, certament, 
però déun’hido–; entitats socials i esportives: la Taula d’Entitats del Tercer Sector –no 
hi són totes, certament, però déun’hido–, a part del Futbol Club Barcelona; a nivell 
d’universitats: les universitats de Catalunya, EADA; Barcelona Graduate School of Eco
nomics i l’Institut Barcelona d’Estudis Internacionals. Certament no hi és tothom, però 
déun’hido la pluralitat i la representativitat que té un òrgan d’aquestes característiques.

Dit això, a vostè no li agrada el moment que viu el país, però no confonguem les co
ses: vostè no se sent còmoda amb el moment que viu el país perquè no se sent partícip 
d’aquesta demanda majoritària que en aquests moments és explícita i que, a través dels 
diferents òrgans, demana, pacíficament, democràticament, ser escoltats i ser respectats. 
És comprensible i respectable, però vostè el problema el té amb el moment que viu el 
país, no confonguem les coses.

I des d’aquesta perspectiva, ho repeteixo, el que és Diplocat ja ho sap: se l’hi ha expli
cat, se l’hi ha reiterat; les dades són públiques, els integrants també. Vostè té tot el dret 
del món –tot– de participar en aquestes reunions i en les que vulgui, explicar el seu punt 
de vista, discrepar i fins i tot qüestionar. De la mateixa manera, ho reitero, que tenim, 
altres actors, tot el dret del món d’explicarnos també allà on considerem que ho hem de 
fer, amb total normalitat –amb total normalitat. Jo crec que això és el que hauríem de fer 
prevaler, aquí i arreu.
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Malauradament, alguns proposem que el debat sigui la norma, d’altres proposen que 
la sanció, que l’obstrucció, que fins i tot la condemna siguin la norma. Són dos models 
diferents de societat. Jo tinc clar el que vull i som molts els que tenim clar el que volem. 
Vostè en té un altre, cap problema, és legítim; de moment, vostès estan en minoria.

La presidenta

Gràcies, conseller. Diputada, disposa de quatre minuts i mig.

Susana Beltrán García

Conseller, vivo con intensidad este momento y no veo el día que se convoquen elec
ciones democráticas y todos los ciudadanos podamos decidir qué modelo de organi
zación territorial, de sanidad, de educación, cultura, etcétera, queremos. O sea, vivo 
–vivo– con alegría esperando ese momento, que además creo que va a ser muy pronto.

Se lo vuelvo a decir: en el Parlamento está representada la ciudadanía de Catalu
ña, y la mayoría social en este Parlamento dijo que Diplocat no reflejaba la pluralidad 
de la sociedad de Cataluña, y no lo reflejaba ni en sus páginas web, ni en sus semina
rios, ni en sus talleres ni en otras iniciativas que pudiera llevar a cabo. Se lo reitero: o 
sea, no creemos, no consideramos que Diplocat tenga o esté reflejando esa pluralidad 
de la sociedad democrática, y se lo están diciendo representantes de la ciudadanía de 
Cataluña a día de hoy, que ya estoy tan cansada que ya no sé qué día es, si es 4 o 5 
de mayo.

En cualquier caso, no me ha contestado usted qué actuaciones se están llevando a 
cabo para que Diplocat no ejerza actividades diplomáticas, ya que el Tribunal Constitu
cional ha sido muy claro a ese respecto, y además ha anulado artículos de la Ley catala
na de acción exterior relativos a la diplomacia, porque explicaban eso... Los ha anulado 
porque consideraba que se configuran actividades exteriores no vinculadas al ejercicio 
de competencias autonómicas. Acuérdese, Cataluña puede tener acción exterior, siem
pre que se derive de competencias que cualquier ciudadano las puede encontrar en el 
Estatuto: cultura, sanidad, educación, juventud, etcétera. Y, además, tienen que respetar 
la competencia, que es exclusiva, en política exterior y en relaciones internacionales.

Para respetar, significa que tiene que haber cooperación y lealtad. Y si no hay coo
peración ni lealtad y ustedes no encuentran el camino de encontrar esa cooperación y 
lealtad, ya le aviso, nosotros hemos presentado diferentes iniciativas en el Parlamento 
para que se convoque la comisión bilateral entre la Generalitat y el Gobierno de Espa
ña y se discutan estas cuestiones, porque al final acabamos todos afectados. Si no es 
así..., o sea, ustedes, en realidad, no están teniendo una actividad exterior que beneficie 
al conjunto de los ciudadanos. Sin lealtad ni cooperación, se lo he dicho, hay chapuzas, 
hay opacidad. Hay muchas preguntas que yo le he formulado hoy y usted no me ha con
testado.

Hay derroche de dinero; alguien tendrá que asumir responsabilidades. Hay dinero 
que se ha arrojado, como el de Independent Diplomat, y a mí me parece gravísimo, gra
vísimo porque no ha servido de nada y seguramente, pues, ha perjudicado las relaciones 
entre España y otros países, y ha habido mala gestión.

Yo no creo que sea esto lo que quieren ustedes, no creo que sea lo que quiere el con
junto de los ciudadanos. Yo creo que ahora España está en un momento muy importante 
y va a ser determinante en la Unión Europea; la Unión Europea se basa en la lealtad y 
en la cooperación. Empiecen ustedes a practicar la lealtad y la cooperación aquí con..., 
primero entre los catalanes. Ustedes, efectivamente, lideran y representan a todos los 
catalanes; no se olviden también de aquellos catalanes que difieren, que no les gusta el 
9N y que están, pues, como yo, ilusionados con unas nuevas elecciones democráticas.

Y pregúntense de qué lado quieren estar en los próximos años: si del lado de la 
Unión Europea, del lado de España, ¿no?, a favor de la lealtad y la cooperación, o pulu
lando no sé muy bien dónde.

Gracias, conseller.

La presidenta

Gràcies, diputada. Cinc minuts per al conseller.
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El conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència

Jo ja em veia per l’espai sideral (rialles), però veig que, en tot cas, s’ha contingut. 
Llàstima, perquè fer un viatge per l’espai sempre deu ser interessant.

En qualsevol cas, escolti, és encomiable, eh?, la seva preocupació per representar... 
Estic convençut de que el mateix èmfasi li posen els seus companys a Madrid quan li 
demanen que representi aquests 2 milions i més de persones que a Catalunya li dema
nen de manera reiterada, pacífica però constant, que, home, comencem a entendre que 
tenim una qüestió que cal afrontar democràticament i pacíficament.

Li reitero el mateix, i l’hi acabo tal com he començat a les respostes: la internacio
nalització de la societat catalana, dels interessos de la societat civil, de la projecció in
ternacional, tot això no només és necessari, és útil, és beneficiós, sinó que, a més a més, 
és legal; ja que vostè és tan rigorosa amb les legalitats, és perfectament legal. Això ho 
seguirem fent. A vostè no li agrada? Legítim, però ho seguirem fent.

Però permeti’m que l’hi acabi amb una reflexió també genèrica, ja que tenim oca
sió de ferho: hem estat no sé quant temps..., quant temps hem dedicat a aquesta sessió? 
(Pausa.) Una hora i escaig, molt bé. Hem parlat del que ja sabem, hem reiterat un debat 
que fa més d’un any que fem, amb les mateixes preguntes i, efectivament, amb les ma
teixes respostes, perquè no n’hi ha d’altres, a les mateixes preguntes; les té per escrit, les 
té oralment, les hem discutit per activa i per passiva.

No avançarem en aquest sentit, i és una pena, perquè jo crec que aquest departament 
està fent coses que segurament vostè també considera prou importants –o no, no ho sé. 
Hem parlat de cooperació anteriorment, jo crec que això és un element que ens permet 
precisament establir vies de col·laboració amb molts actors, no només amb l’Estat espa
nyol –no només amb l’Estat espanyol–, perquè quan parlem de lleialtat també parlem 
d’altres actors.

A mi m’agradaria veure’ls, precisament, quan parlem de temes de memòria, també 
l’hi dic amb tota franquesa, eh? Aquest país té un deute important amb la memòria his
tòrica: no els hem vist gaire sovint en els actes que fem de recuperació de la memòria 
històrica. I això té a veure una mica amb el debat que tenim: dels dèficits democràtics 
que en aquests moments tenim com a país, com a estat, i que, potser, si ens els pren
guéssim una mica més seriosament, hauríem arribat a solucionar alguns problemes de 
fons.

Jo crec que, malauradament, estem encallats en un debat. Traducció en anglès del 
nom: escolti, hi donarem tantes voltes... I, a més a més, m’aposto el que vulgui que a les 
properes intervencions en comissió o en ple tornarà a sortir, per part seva o per part d’al
gun company d’altres grups parlamentaris, perquè no poden sortir d’aquí, no saben sor
tir d’aquí, no tenen una proposta política que els permeti sortir d’aquí. Malauradament, 
jo crec que això demostra molt bé les fragilitats amb les quals es mouen políticament i 
socialment.

Dit això, nosaltres seguirem endavant, tenim l’obligació de ferho, tenim el man
dat de ferho, tenim la convicció de ferho. Estem absolutament a la seva disposició per 
parlar de com ho fem i de què fem quan ho hàgim fet; cap problema, a nosaltres ens hi 
trobarà.

M’agradaria trobar a l’altra banda de la taula la mateixa disposició a parlar, a parlar i 
a escoltar –la mateixa–, la mateixa que hem tingut vostè i jo aquí –la mateixa. Malaura
dament, vostè i jo sabem que aquesta predisposició no hi és. En tot cas, té un company 
allà que potser el pot ajudar i orientar. No és el meu cas i l’oferta és sempre pertinent.

Dit això, moltes gràcies per la possibilitat de poder reiterar oralment allò que ja li he 
dit per escrit, i fins a la propera vegada.

La presidenta

Gràcies, conseller. Ara sí que hem arribat al torn final, no? (Pausa.)
Ja podem tancar la sessió.

La sessió s’aixeca a tres quarts de set del vespre i onze minuts.
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